
BARDIENST 
VEEL GESTELDE VRAGEN 

 

 Waarom word ik ingedeeld voor een bardienst? 

BSLeiden is een club die draait op vrijwilligers. Het Honk van de club kan 

alleen draaien met de hulp van leden en ouders. 

 

 Hoe vaak word ik ingedeeld worden voor bardienst? 

Er is geen maximum gesteld aan het aantal bartaken. In praktijk is het 

ongeveer 4 keer per seizoen. Voor spelers van 16 jaar en jonger, worden 

automatisch de ouders aangeschreven. Frequentie is ook afhankelijk van de 

andere taken in het team, bijv. jurytaken. 

 

 Hoe lang duurt een bardienst? 

Een bardienst duurt tussen de 2 en 3 uur. 

 

 Hoe weet ik wanneer ik een bardienst heb? 

Via de email (Sportlink) word je geïnformeerd. Let op: kijk ook in je 

ongewenste mailbox. 

 

 Ik heb nog nooit een bardienst gedaan en weet niet hoe het moet? 

Dat maakt helemaal niet uit! Er is altijd een ervaren barkracht (BARCIE) 

aanwezig, die je inwerkt. En er ligt een handleiding. 

 

 Moet ik nog iets doen voordat ik kom?  

Ja, op tijd komen!  Ook zouden we graag willen dat je het IVA-Certificaat haalt. 

 

Dat Certificaat kan je kosteloos halen op: http://www.nocnsf.nl/iva Als je deze 

korte online cursus (5 minuten) hebt gehaald, graag het certificaat sturen naar: 

honk@bsleiden.nl  Zonder Certificaat kan je nog steeds bardienst draaien, 

maar mag je geen alcohol verkopen of schenken. 

 

 Kan ik mijn bardienst afzeggen? 

Nee, dat is niet mogelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor een vervanger, als 

je niet kunt.  

 

 Kan ik mijn bardienst ruilen? 

Ja, dat kan. Je moet zelf zorgen voor iemand die met je wil ruilen. Heb je 

iemand gevonden, mail dit dan naar honk@bsleiden.nl  

 

 Wat gebeurt er als ik niet op kom dagen bij de bardienst? 

Dan zadel je andere leden/ouders met een probleem op, want die kunnen niet 

zonder jou! En je krijgt een boete van €25 per keer dat je niet komt. 
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 Kan ik de bardiensten afkopen voor het hele seizoen? 

Nee, dat is niet meer mogelijk. Op de Algemene Leden Vergadering van 1 

december 2020 is art. 9 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement aangepast. 

Reden is dat mensen nu te vaak en makkelijk hun taak afkopen, waardoor het 

rooster niet is rond te krijgen en er te veel taken op de andere leden 

neerkomen. Voor het bestaan van BS Leiden en het draaien van de kantine 

hebben we de inzet van alle leden nodig! 

 

 Kan ik ook vrijstelling krijgen voor de bardienst? 

Ja, dat kan. Alleen coaches en assistent coaches, die geregisterd staan in 

Sportlink krijgen vrijstelling. Dit geldt dus bijvoorbeeld niet voor de 

teammanager. 

 

 Waar kan ik vragen stellen over de bardiensten? 

Dit kan per email naar honk@bsleiden.nl. Dit emailadres is dus niet voor het  

afzeggen van een bardienst. Afzeggen is namelijk niet mogelijk. 

 

 Wie heeft bovenstaande regels bepaald? 

De bartaken zijn vastgesteld door de leden in het Huishoudelijke reglement 

tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). 

 

OPROEP! 

Wil je graag iets extra’s doen voor de vereniging, meld je dan aan bij de BARCIE.  

Alle hulp is welkom en het is erg gezellig!   

Je komt dan in een appgroep, waarin we samen alle openstaande bardiensten 

vullen. Je kunt zelf aangeven wanneer je een bardienst wilt doen. Dit kan in het 

weekend zijn, maar ook bijvoorbeeld vast op een avond, omdat je toch in het Honk 

bent vanwege een training  (van je zoon/dochter). 

Wil je meer weten over de BARCIE?  

Stuur dan een mailtje naar honk@bsleiden.nl  of vraag aan iemand achter de bar bij 

wie je moet zijn. 

 

Veel plezier in ’t HONK! 
Angela, Loek, Edgar en Mirjam 
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