
Barbezetting

Notulen Bestuursvergadering HC Hisalis dd. 18 juni 2007

Aanwezig: Marc Geerts, Bert de Jong, Harry Persoon, Ivo Breukers, Marie-José 
Verheij, Fred van den Heuvel, Gert van Alewijk, Marieke Bootsma,  Pieter Jan de 
Bruijn
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
Onderstaand voorstel is goedgekeurd tijdens bovengenoemde bestuursvergadering.

Commissie Clubhuis
 

Van : Pieter Jan de Bruijn; voorzitter clubhuiscommissie 

Datum : 26 juli 2007 

Organisatie bardiensten totaal vernieuwd 

Hockey is een bloeiende sport; landelijk leidt dit tot grote groei bij de meeste
verenigingen. Hisalis 
staat in de top 15 groeiers van alle Nederlandse verenigingen. Om een bloeiende 
club in goede banen 
te leiden betekent het dat er veel werk wordt verzet. Zichtbare winst van bloed,
zweet en tranen heeft 
geresulteerd in ons prachtige nieuwe clubhuis, dat op 1 september formeel wordt 
geopend. 

Om de organisatie in het nieuwe clubhuis voorspoedig te laten verlopen is ook 
hard gewerkt aan een 
nieuwe opzet van de barbezetting. Er is gesproken met andere hockeyclubs, 
ervaringen zijn 
uitgewisseld en voor- en nadelen zorgvuldig afgewogen. Het bestuur heeft het 
voorstel van de 
clubhuiscommissie inmiddels goedgekeurd. Het resultaat is dat de club met ingang
van het nieuwe 
seizoen een nieuw barsysteem gaat introduceren. Alle bestaande/oude regelingen 
komen hiermee 
te vervallen. 

De barbezetting willen we bij Hisalis in eigen beheer en met de vrijwillige 
medewerking van onze 
leden invullen. Alleen op deze manier kunnen we een belangrijke bron van 
inkomsten voor de club 
veilig stellen. Zouden we overgaan tot het uitbesteden van het beheer van onze 
bar dan zouden de 
prijzen van consumpties omhoog gaan en 550 leden in totaal ten minste ongeveer 
.. 15.000,-aan 
barinkomsten per seizoen moeten compenseren via verhoging van de contributie, 
hetgeen zou 
neerkomen op ongeveer .. 27,- extra contributie per lid per seizoen. Dat doen 
wij dus niet! 
Voor de barbezetting willen we uiteindelijk alle leden hun medewerking vragen; 
alle leden jonger dan 
18 jaar mogen niet zelf een bardienst invullen maar daarvoor rekenen we dan op 
één van de ouders. 

Ook jouw naam in een barschema nieuwe stijl op zaterdag of zondag 

In het kader van vele schouders maken licht werk is gekozen voor een 
bezettings-systeem waarin 
iedereen bardienst draait. Ook als je bestuurslid of coach bent, lid van een 
commissie, jeugdtrainer 
of welke functie ook; we kennen in het nieuwe systeem geen vrijstellingen meer. 
Daarnaast 
hebben we besloten de diensten langer te maken waardoor je minder wisselingen en
minder beurten 
hebt. Dit heeft als grootste voordeel dat elk lid maximaal twee keer per seizoen
bardienst 
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Barbezetting
draait. Niet alle diensten hebben een gelijke lengte; toch tellen we ze allemaal
gelijk. 

Schema bardienst-tijden 

zaterdag 8.30 12.00 
12.00 16.00 
16.00 20.00 

zondag 10.00 13.00 

13.00 16.00 
16.00 19.00 
Een ander nieuw mechanisme is het feit dat we de diensten 3 maanden vooruit gaan
inplannen. 
Hierdoor ziet iedereen een dienst ver van te voren aankomen en kan iedereen, als
dat nodig is ruim 
van te voren een dienst ruilen. Er kan hierdoor alleen geen rekening meer worden
gehouden met 
andere taken, als rijden, coachen, wedstrijd-tijden van kinderen etc. Die zijn 
immers 3 maanden 
vooruit nog niet bekend. Ook dit zal erg wennen zijn maar dat heeft als heel 
groot voordeel dat het 
barschema maanden van tevoren bekend is en je er rekening mee kunt houden. Nieuw
is ook dat je 
voor een bardienst zowel op zaterdag als op zondag kan worden ingedeeld. 

Met de komst van ons nieuwe computersysteem is het mogelijk om on-line voor je 
meest 
favoriete bartijd in te tekenen, mits je maar twee bardiensten per jaar invult.

Barhoofden gevraagd!! 
Verder zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor het barhoofden-team. Dit voor 
ons nieuwe team 
keken we af van veel andere hockeyclubs. Als barhoofd zul je vier keer per jaar 
een dag de 
coördinatie van het clubhuis voor je rekening nemen. Het Barhoofden-team gaat de
uitdaging aan om 
met elkaar de opbrengsten van de bar van Hisalis te verhogen door alles op 
rolletjes te laten verlopen. 

HISALIS is en blijft een zeer gezellige hockeyclub, maar om dit allemaal goed 
draaiende te kunnen 
houden vragen wij van alle leden en ouders hulp bij de invulling van deze 
vrijwillige taken. Hockey 
is immers een sport met een groot sociaal karakter en een belangrijk onderdeel 
van de sport is een 
goede invulling van de derde helft en dat kan alleen als we een goed geolied 
clubhuis draaiende 
weten te houden. 

Samenvattend 

-langere diensten 
-iedereen doet mee!!!!!!!!! 
-twee maal per jaar 
-barhoofden voor assistentie 
-afzeggen kan niet 
-ruilen wel,maar zelf regelen 
-dienst op zondag of zaterdag 
-ouders en leden boven 18 
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