Beste tennisvrienden,
1.

Inleiding
Een nieuw tennisseizoen staat alweer voor de deur. Ook een seizoen om rekening te houden met een paar
belangrijke aanpassingen en wijzigen. In de afgelopen ALV zijn onder meer een aantal voorstellen besproken en
akkoord bevonden. Te weten:
a. Inzet van competitieteams voor de bardienst op de competitiedagen;
b. Beleid 70 plussers

2.

Leden plannen de bardiensten zelf via de App of website
In het verleden kon jij je bij de jaarlijkse pasjesuitgifte in Maart ook een aantal bardiensten vastleggen.
Daarbij werd tegelijk de afkoopsom van € 40,- uitgekeerd. Dit was voor de barcommissie altijd veel werk.
Daarnaast was het altijd lastig om de bezetting rond te krijgen.
Vanaf vorig jaar zomer hebben we naast de normale planning als pilot het nieuwe bardienst planningsysteem
van de KNLTB mee laten draaien. De leden waren enthousiast en tevreden betreffende het systeem.
Met name de reminder(s) die het systeem automatisch genereert, vond men een zinvolle toevoeging.
Daarnaast kunnen leden via de App en/of website alle ontwikkelingen/wijzigingen online volgen.
2.1 Ingangsdatum
Het nieuwe planningssysteem betreft de periode van 1 April 2019 en loopt door t/m 31 maart 2020.
Momenteel kun jij je bardiensten via de website en Club App plannen.
2.2 Puntensysteem
Ieder lid in de leeftijd van 18 jaar t/m 70 jaar heeft een bardienstverplichting. Door zelf 3 bardiensten in te
plannen kun je in totaal 6 punten behalen (2 per bardienst). Daarmee heb jij je
bardienstverplichting ingevuld en krijg jij je de afkoopsom retour. Dit bedrag
wordt verrekend met de contributie van het volgende jaar. Mocht je dan geen lid
meer zijn wordt het bedrag op jouw bankrekening gestort. Wel ziet de
barcommissie er op toe dat de bardiensten daadwerkelijk conform de planning
ingevuld worden. Ieder lid dient afzonderlijk zijn bardiensten te plannen. In het
verleden kon je de diensten van je partner invullen. Dat kan nog steeds maar wel op haar of zijn naam.
2.3 Pasjesuitgifte
Op maandag 25 en dinsdag 26 maart van 19.00 uur t/m 20.30 uur worden in ons clubhuis de tennispasjes
uitgegeven. Dit pasje is meerdere jaren geldig. De KNLTB wil hiermee bijdragen aan het terugdringen van het
plastic verbruik. Het jaartal staat er dus niet meer op en ook de speelsterktes niet meer.
Mocht je nog vragen hebben over het zelf plannen van de bardiensten kun je die op deze avonden ook
stellen.

3.

Inzet van competitieteams voor de bardienst op de competitiedagen
Leden die deelnemen aan de voor en najaar competitie hebben een zgn. competitie verplichting. Op de
competitie dagen verzorgen zij zelf (deels) de barbezetting. Deze diensten worden per team ingepland.
De teams zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte invulling van de bardienst op die dag.

4.

Beleid 70 plussers
In de ALV is besloten de 70 plus regeling te herzien. Een en ander staat omschreven in het bardienst
regelement op de Website.

Ga snel naar de website. Vragen, ideeën, suggesties of ondersteuning nodig bij het plannen? Een mailtje
naar: bardienstplanning@tcnijverdal.nl en we lossen het op.

Bijlage:

Handleiding KNLTB (bar)dienstenplanner
Ga naar de website https://mijn.knltb.club/clubs
1.
Vul hier “nijverdal” in
2.
Klik op “zoeken”
3.
Het logo van TC Nijverdal verschijnt, klik hier op

1.
2.
3.
4.
5.

Kies voor “Bondsnummer”
Vul hier je bondsnummer in. Het bondsnummer kun je vinden onder de foto op je ledenpas.
Vul hier je “wachtwoord” in
Klik op “inloggen”
Als je je wachtwoord bent vergeten, klik dan hier op. Je krijgt een e-mail
met de instructies hoe je je wachtwoord aan kunt passen.

Je ziet nu een kalender met daarop de bardiensten.

Een blauwe bardienst

is een bardienst die je al gepland hebt.

Een witte bardienst

is al ingepland door een ander lid.

Een groene bardienst

is nog beschikbaar.

Selecteer een groene bardienst die je wil inplannen. Je komt dan op het volgende scherm.
1. Klik op Inplannen als je deze bardienst wil draaien. Er verschijnt een
pop-up met de vraag of je zeker weet dat je je wilt inplannen op deze
dienst. Klik op OK
2. Klik op Terug om terug te gaan naar de kalender met de bardiensten.

Je bardienst(en) staan nu in het planningssysteem. Je krijgt automatisch een berichtje via de mail
Mocht het toch verkeerd zijn gegaan of kom je er niet uit. Dan even een mailtje naar:
bardienstplanning@tcnijverdal.nl en we lossen het voor je op.
Heb jij je Club App al gedownload, dan is het nog simpeler je bardiensten te plannen.
1. Ga naar Dienstenplanner op je App;
2. Zoek een datum waarop jij bardienst(en) wilt draaien;
3. Klik op “Bardienstmedewerker” (Bardienst) Je kunt tegelijk zien wie je coördinator is;
4. Klik op “inplannen”;
5. Je krijgt nog de vraag “ja, plan mij in voor deze dienst”;

6. Als je daar op klikt is jouw bardienst gepland.
Veel succes

