Barreglement
Bij MHC Krimpen worden de bardiensten gedraaid door vrijwilligers. In dit barreglement
staan de spelregels beschreven hoe we daar met elkaar invulling aan geven.
Bardienstverplichting
1. Ieder senior lid is verplicht per seizoen één of meer bardiensten te verrichten.
2. Deze bardienstverplichting geldt ook voor trainingsleden. Voor deze categorie leden
geldt dat het aantal bardiensten per seizoen beperkt zal blijven tot één bardienst.
3. Ouders/verzorgers (niet zijnde een vrijwilliger) van jeugdleden zijn eveneens per
verplicht één of meer bardiensten te verrichten. Voor ouders/verzorgers van meer
dan één jeugdlid betekent dit twee of meer bardiensten.
Indeling bardiensten
4. De barcommissie heeft als taak om de bardiensten zo evenwichtig mogelijk te
verdelen over alle betrokkenen opdat het door elk lid, ouder/verzorger te verrichten
aantal bardiensten beperkt blijft tot het minimumaantal. De barcommissie registreert
daartoe de verrichte bardiensten in de Lisa ledenadministratie.
5. Bij aanvang van het seizoen, en nogmaals na de winterstop kunnen gedurende een
vastgestelde periode alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zelf in Lisa
een bardienst kiezen op een voor hen passende datum en tijdstip.
6. Na het verstrijken van deze periode zullen de niet ingevulde bardiensten ingedeeld
worden door de barcommissaris, waarbij rekening gehouden wordt met leden die al
aan hun bardienstverplichting hebben voldaan.
7. Senior- en trainingsleden worden ingedeeld voor een bardienst op de zondag.
8. Voor ouders/verzorgers van jeugdleden geldt dat deze bardiensten op de zaterdag
gepland worden dat hun kind een thuiswedstrijd speelt.
9. Voor toernooien en andere gelegenheden wordt een apart barrooster opgesteld.
10. De barindeling staat in Lisa. Hier kunnen zelf de diensten gepland worden, en zijn
ook de door de barcommissaris ingedeelde diensten zichtbaar. In het laatste geval
wordt het lid of de ouder/verzorger per e-mail op de hoogte gesteld van de
ingedeelde datum en het tijdvak. Het lid of de ouder/verzorger is te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactinformatie inclusief
e-mailadres aan de clubadministratie.
11. Het bestuur spant zich in om zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 week voor
aanvang van de nieuwe speelronde de in te vullen bardiensten in Lisa te hebben
geplaatst.
Vervanging
12. Indien een lid of een ouder/verzorger onverhoopt niet in staat is de bardienst te
vervullen, is het de verantwoording van dit lid of de ouder/verzorger om zelf een
vervanger te regelen.
13. Indien een lid of ouder/verzorger vervanging regelt blijft hij/zij verantwoordelijk dat
de vervanging ook daadwerkelijk (voor de gehele bardienst) geschiedt.
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14. Indien geen vervanging geregeld is, kan geen beroep gedaan worden op
overmacht. In deze situatie zal de barcommissaris zelf vervanging zoeken; de
kosten daarvan (25 EUR) zijn voor rekening van het lid of ouder/ verzorger.
15. Bij samenloop van een bardienst met een te spelen wedstrijd of het zijn van
scheidsrechter door een verandering in het wedstrijdschema probeert het lid eerst
zelf voor vervanging te zorgen. Lukt dat niet dan doet het lid hiervan melding bij de
barcommissaris van die dag.
Afkoop
16. Indien het lid zijn bardienst wil afkopen dan dient het lid daartoe zelf het initiatief te
nemen. De barcommissaris kan hierbij bemiddelen maar neemt de
verantwoordelijkheid niet over. Bardiensten kunnen worden afgekocht tegen
betaling van EUR 25 per drie uur.
17. Het bestuur zet zich in voor het samenstellen van een lijst van vrijwilligers bij wie de
bardienst kan worden afgekocht en publiceert deze op het ledengedeelte van de
website.
Vrijstelling
18. Het bestuur verleent op verzoek vrijstelling aan leden en ouders/verzorgers van
jeugdleden voor de verplichting om bardiensten te draaien indien:
● Zij training geven aan een van de elftallen van MHCK;
● Zij een van de elftallen van MHCK coachen;
● Bestuursleden.
Verzoeken voor vrijstelling kunnen gericht worden aan bestuur@mhckrimpen.nl.
Pas na goedkeuring van het verzoek door het bestuur vervalt de
bardienstverplichting.
Verzuim
19. Indien een lid of een ouder/verzorger een bardienst verzuimt en niet voor
vervanging zorg draagt, wordt hem of haar een boete opgelegd van EUR 50. Bij
een tweede verzuim van het betrokken lid wordt een boete opgelegd van EUR 75.
Bij verder verzuim zal het bestuur zo nodig disciplinaire maatregelen nemen. Indien
voor de vervanging gebruik moet worden gemaakt van een vrijwilliger komen deze
kosten eveneens voor rekening van het lid dat verzuimt.
In het geval van calamiteiten de verantwoordelijke bestuursleden op de hoogte stellen.
Verantwoordelijk bestuurslid: Jantien Vuijk (horeca@mhckrimpen.nl)
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