
Tips en regels ten aanzien van barboek voor het inplannen van bardiensten 
 
Hieronder vind je een aantal tips en regels die handig en/of belangrijk zijn voor het inplannen en draaien van bardiensten.  
Als vereniging maken wij voor het plannen van de bardiensten gebruiken van het WEB based planning systeem 
“BARBOEK” (www.barboek.nl).  
 

1. wie is verantwoordelijk voor uw bardienst? 
2. aanvragen wachtwoord voor barboek 
3. inloggen in barboek 
4. wijzigen wachtwoord 
5. zelf inplannen, opgeven verhinderingen en voorkeuren  
6. je wordt automatisch ingepland 
7. mailing vanuit barboek 
8. sleutel ophalen 
9. wat als je in september nog geen 2 bardiensten hebt gedraaid? 
10. bardienstpartner niet aanwezig 
11. aantal te draaien bardiensten 
12. vrijstelling aanvragen  
13. bardienst ruilen 
14. bardienst afkopen 
15. afkopen per jaar 
16. regeling niet vervullen bardienst 
17. annuleren van bardiensten 
18. openingstijden en regelgeving 
19. SOLO bardiensten 
20. overige informatie 

 
Ad 1 wie is verantwoordelijk voor uw bardienst?  
Je bent als seniorlid (tussen de 18 en 70 jaar) zelf verantwoordelijk voor het inplannen en vervullen1 van de bardienst bij 
de vereniging.  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om te zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan: 

• Je kan via barboek jezelf inplannen voor een bardienst op een datum en tijdstip naar keuze. Indien je dat tijdig 
doet, iedere 3 à 4 maanden een bardienst, dan zal niet automatisch gepland worden. 

• Je kan via barboek verhinderingen opgeven. Bijvoorbeeld een vaste dag in de week, de vakantie of een drukke 
periode in het jaar. 

 
Indien je jezelf ingepland hebt of automatisch bent ingepland, ontvang je: 

1. een bevestigingsmail direct na het inplannen 
2. een herinneringsmail circa 30* dagen voor de geplande datum 
3. een herinneringsmail circa 1 week voor de geplande datum. 

 
*Indien het aantal dagen tussen (zelf of automatisch) inplannen en de geplande datum minder dan 30 dagen bedraagt 
bestaat de mogelijkheid dat deze mail niet wordt gestuurd!!!  
 
LET OP: Een verkeerd of oud E-mailadres is GEEN reden om geen bardienst te plannen en wordt ook niet als excuus 
geaccepteerd bij eventuele correspondentie. Heeft u geen E-mail adres dan kunt u contact opnemen met de barcommissie 
(zie ad 18) 

Zorg er dan ook zelf voor dat het juiste E-mail adres bekend is bij:  
 

ledenadministratie@tvmeerhoven.nl 
      en 
barmutaties@tvmeerhoven.nl.  
 

TIP: Noteer direct na inplannen de datum op een kalender en/of in uw telefoon. 

                                                             
1  De mogelijkheid bestaat om je bardienst te ruilen, af te kopen per bardienst of af te kopen per jaar (zie ad 13,14 en 
15). Het niet vervullen van de bardienst leidt per definitie tot een initiële contributieverhoging van € 40,= per gemiste 
bardienst (zie ad 16) 



Ad 2 aanvragen wachtwoord voor barboek. 
 
Voor het aanvragen van een (nieuw) wachtwoord ga je naar www.barboek.nl .  
Klik links boven “Wachtwoord vergeten” (zie figuur hieronder), vul uw bondsnummer (KNLTB pas rechtsonder), uw E-
mail adres en het verenigingsnummer “34” in. 
Een nieuw password wordt u binnen 1 dag (meestal direct) toegezonden indien het ingevoerde E-mail adres gelijk is aan 
het bij barboek bekende E-mail adres. Is dit niet het geval, neem dan direct contact op met barmutaties@tvmeerhoven.nl ! 
 
Het barboek beginscherm: 

 
 
Het wachtwoord vergeten scherm: 
 

 
Ad 3 inloggen in barboek 
 
Inloggen in barboek kan via www.tvmeerhoven.nl 
 
Vul je bondsnummer (rechtsonder op je KNLTB pas) en wachtwoord in en klik op “log in” 
 
Het inlogscherm op www.tvmeerhoven.nl: 

 



Ad 4 wijzigen wachtwoord 
 
Na inloggen krijg je onderstaand scherm te zien: 
 
  
 
 
 

                
 
Bij “mijn gegevens” kun je wachtwoord wijzigen. Dus NIET je E-mail adres! 
 
LET OP: Regelmatig wordt de lijst automatisch ververst met de bij de ledenadministratie bekende E-mail adressen. Zorg 
er voor dat bij een verandering in je E-mailadres dit ook bekend wordt gemaakt bij 

 
 ledenadministratie@tvmeerhoven.nl 
     en 
barmutaties@tvmeerhoven.nl. 

 
Bevestigingsmails en herinneringsmails worden naar het bij ledenadministratie bekende E-mailadres gestuurd. 
 
Ad 5 zelf inplannen, opgeven verhinderingen en voorkeuren 
Er zijn door barboek instructie fimpjes gemaakt over de werking van barboek. Deze kun je openen  door te klikken op de 
groene kaders.   
 
TIP: Wil je niet automatisch worden ingepland zorg dan dat je het zelf in de hand hebt en plan zelf de data in.  
TIP: je kan verhinderingen opgeven in barboek. Doet dit voor de vaste dagen in de week dat je niet kan, voor vakanties, 
drukke periodes etc. 
Let op: Op maandagen en woensdagen worden er SOLO bardiensten gedraaid. Dit houdt in dat je alleen het clubhuis opent 
en afsluit. Indien je dat niet wil geef dan voor het gehele jaar een verhindering op voor de maandag en woensdag. 
Let op: Competitiespelers moeten verhinderingen opgeven voor de dagen waarop ze competitie spelen. Het is te veel werk 
voor de bardienstplanning om dit handmatig te controleren en wijzigen. 
 
Ad 6 je wordt automatisch ingepland 
Bardiensten die nog openstaan nadat de zelfinplanperiode is gesloten worden automatisch ingepland, rekening houdend met 
het aantal gedraaide bardiensten, voorkeuren en verhinderingen. 
Er wordt bij competitiespelers geen rekening meer gehouden met de dag waarop ze competitie spelen. Ze moeten dit zelf 
als verhindering in barboek opgeven. 
 
 LET OP: Dus ook als je jezelf inplant kan het zijn dat je ook automatisch ingepland wordt indien je nog niet voldoende 
bardiensten hebt gedraaid. 
 
 



Ad 7 mailing vanuit barboek 
Als lid kun je de volgende mailtjes ontvangen van noreply@barboek.nl   
 
LET OP: mogelijk komen de mailtjes niet door je spamfilter.  
 
TIP: Zorg dat bovenstaand e-mail adres daarom als “vertrouwd” is ingesteld in je E-mail Inbox.  
Stuur een mail naar barmutaties@tvmeerhoven.nl indien je denkt dat je geen mail ontvangt. 
 
Mogelijke E-mails verstuurd door barboek zijn:  

− Mail om te informeren dat de zelf inplanperiode start 
− Mail om te informeren dat de bardiensten zijn ingevuld 
− herinneringsmail 30 dagen voor de bardienst 
− herinneringsmail 7 dagen voor de bardienst 
− mail met belangrijke informatie over bardiensten 

 
Ad 8 sleutel ophalen/wegbrengen 
De eerste bardienst haalt de sleutel op bij het sleuteladres tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. 
De laatste bardienst (weekenddagen) regelt in onderling overleg wie de sleutel terugbrengt. Dit moet nog op de dag van de 
bardienst gebeuren, omdat de sleutel mogelijk de volgende dag weer nodig is. 
 
Ad 9 Wat als je in september nog geen 2 bardiensten hebt gedraaid? 
Je krijgt dan een mail dat je nog geen 2 bardiensten hebt gedraaid. Je dient deze dan zelf in te plannen of je wordt door de 
barcommissie ongeacht door jou aangegeven verhinderingen met voorrang ingepland. Leden die pas in of na september lid 
worden hoeven geen bardienst te draaien dat kalenderjaar. 
 
Ad 10 bardienstpartner niet aanwezig 
Neem voordat je van huis gaat of liever nog een dag van tevoren contact op met je bardienstpartner zodat je afspraken kunt 
maken. Zorg dat je het telefoonnummer van je partner en van het sleuteladres voor handen hebt.  
 
TIP: Bel je partner 1 week voor aanvang van de bardienst om een en ander af te stemmen. Gebruik de herinneringsmail als 
trigger. 
 
Indien op de dag zelf je bardienstpartner niet aanwezig is gaarne deze persoon even proberen te bellen. Als hij/zij nog 
steeds niet komt kan je iemand uit de rolodex bellen om alsnog een bardienst mee te draaien en af te sluiten.  
 
In het geval dat iemand niet is komen opdagen aub een mail sturen naar barmutaties@tvmeerhoven.nl met daarin wie niet 
aanwezig was op welke dag en welke acties je genomen hebt. Degene die niet op de bardienst verschijnt kan een 
incidentele contributieverhoging krijgenvan € 40,-. 
 
Ad 11 aantal te draaien bardiensten 
Elk seniorlid draait op dit moment 3 bardiensten per jaar,afhankelijk van het aantal seniorleden die bardienst dienen te 
draaien en het aantal te plannen bardiensten per jaar. Competitiespelers draaien een bardienst extra waarvan tenminste 1 
tijdens een van de KNLTB voorjaarscompetitiedagen maar NIET op de dag dat het eigen team moet spelen! 
 



Ad 12 vrijstelling aanvragen 
De volgende mogelijkheden geven recht op het aanvragen van vrijstelling van bardienst: 

− leden jonger dan 18 jaar. Wordt automatisch geregeld. 
− leden ouder dan 70 jaar. Wordt automatisch geregeld. 
− leden die in een commissie of in het bestuur zitten en daar meer dan 12 uur per jaar aan besteden kunnen 

vrijstelling aanvragen. 
 

LET OP: dit moet aangevraagd worden bij barmutaties@tvmeerhoven.nl met een CC naar de voorzitter van de commissie 
 

− leden die vanwege een handicap niet in staat zijn bardienst te draaien.  
 

LET OP: dit moet aangevraagd worden bij barmutaties@tvmeerhoven.nl met een CC naar voorzitter@tvmeerhoven.nl 
 
Mensen met vrijstelling kunnen zichzelf toch inplannen voor bardiensten, maar worden niet automatisch ingepland. Indien 
je vrijstelling hebt zie je na inloggen in barboek onder “zelf inplannen”: “U bent vrijgesteld voor bardiensten, echter kunt u 
uzelf nog wel inplannen” 
 

 
Ad 13 bardienst ruilen 
In barboek kun je na inloggen ook de bardienstlijst zien. Eventueel kun je iemand vragen om te ruilen. In het paviljoen ligt 
een ledenlijst achter de bar.  
 
LET OP: Meldt de ruil bij barmutaties@tvmeerhoven.nl met CC naar de persoon waarmee geruild is en de partners van 
jezelf en de partner van degene waarmee je geruild hebt. 
 
TIP: Probeer te ruilen met iemand die op hetzelfde dagdeel bardienst heeft. 
 
Ad 14 bardienst incidenteel afkopen 
Mocht je automatisch ingedeeld zijn of heb je jezelf ingepland maar kan onverwacht de bardienst niet draaien dan kun je 
tegen betaling van 20 euro de bardienst alsnog over doen aan 1 van de leden die aangegeven hebben dat te willen doen. Een 
lijstje van deze leden is opgenomen in de mail die rondgestuurd nadat de bardiensten zijn ingedeeld.  
De lijst is ook digitaal beschikbaar. Stuur hiervoor een mail naar barmutaties@tvmeerhoven.nl  
 
Ad 15 afkopen per jaar 
De bardiensten kunnen per verenigingsjaar worden afgekocht voor 70 euro. (dit bedrag wordt op 1 december voor het 
volgende jaar vastgesteld afhankelijk van het aantal te draaien bardiensten plus €10,- ontmoedigingsopslag)  
Stuur voor 1 december een mail naar penningmeester@tvmeerhoven.nl met een CC aan barmutaties@tvmeerhoven.nl . 
Maak het verschuldigde bedrag voor 1 januari over op de rekening van de tennisvereniging.  
 
Wanneer u later dan 1 december afmeldt loopt u het risico dat u in het 1e kwartaal wordt ingepland en 
deze moet draaien c.q. oplossen (zie ad 14 en 16). 
Competitiespelers (uitgezonderd onder Ad 12 vrijgestelde commissie / bestuursleden) kunnen de bardiensten NIET per jaar 
afkopen. 
Indien leden afkopen wil dat niet zeggen dat andere leden meer bardiensten moeten draaien. 



Ad 16 regeling niet vervullen bardienst  
Indien je ingepland bent (zelf of automatisch) ontvang je een bevestigingsmail na inplannen en een  herinneringsmail circa 
30 dagen en circa 1 week voor de geplande datum. Zorg dat het juiste E-mail adres bekend is bij 
ledenadministratie@tvmeerhoven.nl en barmutaties@tvmeerhoven.nl.  
Je bent zelf verantwoordelijk voor de bardienst. Dat wil zeggen dat je zelf de bardienst moet draaien, ruilen of afkopen. 
 
Indien je niet op komt dagen en geen vervangende bardienst hebt geregeld leidt dit tot een incidentele 
contributieverhoging van € 40,- per gemiste bardienst. Hierover zal je schriftelijk worden 
geïnformeerd. 
Je ontvangt hierover een brief met de mededeling dat een eenmalige contributieverhoging gaat plaatsvinden.  
 
Let op: Een verkeerd E-mail adres is dus geen reden tot teruggave van de contributieverhoging. 
 
Wij hopen geen gebruik te hoeven maken van de contributieverhoging regel, doordat leden het allemaal goed regelen. 
Het zal echter niet worden nagelaten de contributie te innen. Op de ALV van 2010 is besloten dat de boete van voorgaande 
jaren om te zetten naar een incidentele contributie. Ben je van mening dat de contributieverhoging onterecht is dan kun je 
uiteraard bezwaar maken. Het bestuur onderzoekt dan met de barcommissie uit of de boete wel of niet terecht is. 
 
Ad 17 annuleren van bardiensten 
 
Bardiensten kunnen geannuleerd worden i.v.m. weersomstandigheden of veranderingen in de wedstrijdschema’s. Indien dit 
2 dagen van te voren voorzien kan worden dan tellen deze bardiensten niet mee bij het aantal gedraaide bardiensten per lid. 
 
Ad 18 openingstijden en regelgeving 
 
Tot max. 23.00 uur schenken daarna keuken en bar gedeelte opruimen en kassa afstorten. 
Uiterlijk 23.30 is het paviljoen afgesloten en is er rust op het tennispark. 
Tijdens door de vereniging geplande activiteiten kan hier, na overleg met het bestuur, van worden afgeweken.  
 
De drank en horeca wetgeving verbiedt ons om na 24:00 uur nog alcohol te schenken. De vereniging heeft de mogelijkheid 
om daar 12 keer per jaar van af te wijken. 
Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar. 
 
Indien er alcohol geschonken wordt dan moet er iemand op de vereniging aanwezig zijn die in het bezit is van het 
certificaat ‘Instructie verantwoord alcohol gebruik (IVA)’. Wij willen alle leden verzoeken om via internet dit certificaat te 
behalen. http://www.nocnsf.nl/iva De test bevat 20 vragen over verantwoord alcoholgebruik. De test is eenvoudig te 
maken en kost ongeveer een kwartier van je tijd. 
 
Op het formulier kun je Merel Saarberg opgeven als contactpersoon met daarbij het volgende mailadres: 
barmutaties@tvmeerhoven.nl 
 
Ad 19 Solo bardiensten 
De meeste bardiensten worden met 2 of meer personen gedraaid. Op maandag en woensdag worden er SOLO bardiensten 
gedraaid waarbij 1 persoon opent en afsluit. 
Indien men geen solo bardiensten wil draaien dan dient men verhinderingen op te geven in barboek voor de maandagen en 
woensdagen. 
Let op: ivm de veiligheid is het niet de bedoeling dat degene die de solo bardienst draait alleen het tennispark verlaat. 
Vraag altijd aan de mensen die als laatste vertrekken of zij even willen wachten tot dat alles is afgesloten. 
 
Ad 20 overige informatie 
 
Overige vragen kunnen altijd gesteld worden per mail aan barmutaties@tvmeerhoven.nl 
Bij spoedzaken kun je sms-en of bellen naar 06-44848500 (Merel Saarberg) 


