[Typ hier]

Informatie betreffende de bardienst 2017-2018

Capelle aan den IJssel, 1 september 2017

Geachte (ouder/verzorger van) VCN-leden,
Middels deze brief willen wij iedereen op de hoogte brengen van de bardienst(en).
Alle seniorenleden, recreanten en ouders/verzorgers van jeugdleden worden ingedeeld om
gedurende het seizoen 2017-2018 één of meerdere bardiensten (senior/recreanten 2-3 per jaar,
ouders van jeugdleden 1x per jaar) te draaien. Momenteel zijn de bardiensten tot ongeveer eind
december ingepland. Binnenkort zal alle informatie ook op de (nieuwe) website staan.
Noteert u de datum waarop u staat ingedeeld direct in uw agenda!
Wij willen u erop wijzen dat u ten allen tijden zelf verantwoordelijk bent voor het vervullen van uw
bardienst. U dient dus zelf uit te zoeken wanneer u ingeroosterd staat, via de mail proberen we enkel
iedereen op tijd eraan te herinneren. Indien u verhinderd bent, dient u zelf voor vervanging zorg te
dragen, hetzij door te ruilen met een ander lid of de dienst af te kopen bij één van onderstaande
leden.
Onderstaande leden kunt u vragen om de bardienst van u over te nemen tegen betaling van €22,50
per bardienst. Wij raden u aan zo spoedig mogelijk onderstaande mensen te benaderen om
eventuele teleurstellingen te voorkomen. U dient er zelf voor te zorgen dat de €22,50 bij de
betreffende persoon terecht komt, dus het bedrag niet overmaken naar de vereniging.
Leden die benaderd kunnen worden voor de afkoopregeling zijn (de lijst wordt mogelijk nog
uitgebreid):
Naam
Charlotte De Graaf
Mark Jansen
Nina van Bodegom

Telefoonnummer
06 10198070
06 36431355
06 11319018

Naam
Melany Jansen
Ruby Verburg

Telefoonnummer
06 16161157
06 54938331

Wij verzoeken u, als u de bardienst ruilt dit door te geven aan de kantinecommissie door een e-mail
te sturen naar kantine@volleybal-vcn.nl
IVA-certificaat
Iedereen die achter de bar staat, moet zijn IVA certificaat behaald hebben en een kopie hiervan dient
achter de bar liggen (hiervoor zorgt de barcommissie). Nog niet iedereen heeft het certificaat
behaald! Mocht je dit nog niet behaald hebben, doe dit dan graag zo snel mogelijk via
http://www.nocnsf.nl/iva.
Bardienst
Achter de bar ligt een draaiboek gereed voor het draaien van de bardienst.
Met sportieve groet en alvast bedankt voor het draaien van de bardienst,
Kantinecommissie
Voor verdere vragen en opmerkingen: Kantine@volleybal-vcn.nl

