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Binnen TC de Mors doen wij een beroep op onze leden om gedurende het jaar de (bar)diensten voor 
hun rekening te nemen. Op deze manier hoeven we geen gebruik te maken van een commerciële 
uitbater en kunnen we het nuttigen van een hapje en drankje na het spelen betaalbaar houden. 
 
Op basis van het huidige ledenaantal is het nodig dat ieder lid jaarlijks minimaal 1 dienst voor zijn of 
haar rekening neemt. In een uitzonderlijk geval zal iemand 2 diensten moeten draaien om zo alle 
diensten gevuld te krijgen. 
 
Binnen de KNLTB ClubApp is het mogelijk om jezelf in te schrijven voor de nog niet ingevulde 
diensten. Wanneer er nieuwe diensten beschikbaar komen of wanneer diensten die op de korte 
termijn gedraaid moeten worden nog niet gevuld zijn, dan zal de barcommissie ieder lid die nog geen 
dienst heeft gedraaid dat kalenderjaar per e-mail uitnodigen om zich in te schrijven. 
 
Het teruggeven van een dienst is niet mogelijk. Wel is het toegestaan om diensten onderling te 
ruilen. Stem hiervoor zelf met een lid af om jullie diensten onderling te wisselen. Stuur hiervan 
aansluitend een notificatie per e-mail naar de barcommissie (barcommissie@tcdemors.nl), zodat de 
diensten ook in de dienstenplanner aangepast kunnen worden. Op deze manier ontvang je de juiste 
herinneringen en is ook voor de dagcaptains duidelijk wie wanneer zijn/haar dienst draait. 
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Inschrijven dienst 

Om jezelf in te schrijven voor een dienst open je allereerst de KNLTB ClubApp en kies je onderin de 
app voor "Club" (het huis icoontje). Vervolgens kun je bovenin de navigatie kiezen voor "Diensten". 
 
In het overzicht zijn de data van de geplande diensten te zien, samen met hoeveel plekken er nog 
beschikbaar zijn. 
 
Normaal gesproken is er 1 lid per dienst nodig. Incidenteel zullen er meer plekken beschikbaar zijn, 
bijvoorbeeld tijdens een activiteit en er meer leden en bezoekers op de club worden verwacht.  
Staat er "0 beschikbaar", dan is de dienst op deze datum al voorzien. 
 

 
 
Door op een datum te klikken, zie je de beschikbare diensten van die dag. Hier zie je meer informatie 
over de dienst en, indien deze reeds gevuld is, de naam van degene die verantwoordelijk is voor deze 
dienst. 



 

 
 

 
 
Klik op een dienst bijv. Barmedewerker) om verdere details van de dienst te bekijken, mits 
opgegeven. Wanneer er nog een plek beschikbaar is, dan kun je je via de knop "Inschrijven" 
daadwerkelijk inschrijven.  
 

 



Bevestig je keuze door de controlevraag met "OK" te beantwoorden.  
Je inschrijving zal per e-mail bevestigd worden. 
 

 
 
  



Herinneringen 

Naast de bevestigingsmail die je ontvangt zodra je jezelf hebt ingeschreven (of de barcommissie je 
heeft ingedeeld), ontvang je in aanloop naar de bardienst een aantal herinneringen per mail.  
 
Deze worden verstuurd 2 weken, 1 week en 1 dag van tevoren. 
 
 

Ruilen 

Het is toegestaan om diensten onderling te ruilen. Stem hiervoor zelf met een ander lid af om jullie 
diensten te wisselen.  
 
Graag wordt de barcommissie hiervan per e-mail (barcommissie@tcdemors.nl) op de hoogte gesteld, 
zodat de diensten ook in de dienstenplanner gewijzigd kunnen worden. Vermeld in deze e-mail jullie 
namen + data waarop de diensten gepland staan. Wij passen dan de diensten zo snel mogelijk aan, 
zodat jullie vanaf dan ook de herinneringen voor de juiste bardiensten ontvangen. Daarnaast is het 
ook voor de dagcaptains duidelijk wie zij wanneer kunnen verwachten. 
 
 

Vragen 
Mochten er vragen zijn rondom het inschrijven of ruilen, dan kan contact opgenomen worden met 
de barcommissie (barcommissie@tcdemors.nl). 
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