Beste leden en ouders,
Elk seizoen is het een behoorlijke uitdaging om alle benodigde bardiensten
volgepland te krijgen. Aan het begin van het seizoen ontvangt iedereen een
mail met het verzoek een dienst(en) te plannen. Doe je niet tijdig zelf, dan
word je door de barplanning ingedeeld en hiervan op de hoogte gebracht.
De ingeplande bardiensten verschijnen in de agenda op je Warande app.

Hoe plan je een bardienst in?
Via de Warande app
1.
2.
3.
4.
5.

Open je Warande App
Klik op het kopje Meer… rechts onderaan in je scherm
Kies “Plan uw dienst”
Kies de gewenste datum en de gewenste dienst
Per spelend kind, plan je een bardienst in

Via de website
Ga naar de Warandesite; http://www.mhcdewarande.nl/
Login via de ‘login-button’ rechtsboven.
Je hebt het lidnummer en wachtwoord nodig van ieder spelend gezinslid
Als je bent ingelogd zie je op de groene balk boven aan de site ‘CLUB’
staan, bij het aanklikken hiervan verschijnen een aantal tabbladen,
waarvan een met ‘DIENSTEN’. Je krijgt dan de bardienstlijst te zien, met (als
je scrolt) volle en lege diensten. De lege diensten zijn op te vullen door
‘inplannen’ aan te klikken.
LET OP! Een ingeplande bardienst kan je niet zelf wijzigen en/of
verwijderen, mocht je een fout hebben gemaakt, mail dan de barplanning
via barplanning@mhcdewarande.nl. We checken deze mailbox 1 à 2 x per
week.
Indien je onverhoopt niet kan komen naar je bar/keukendienst, zorg dan
zelf voor vervanging. Dit kan iedereen zijn vanaf 16 jaar en ouder.

Als je vervanging hebt, stuur dan een mailtje naar de barplanning met de
bardienstdatum, tijd en ingeplande ledennaam en de vervangende
ledennaam.
E-mailadres barplanning: barplanning@mhcdewarande.nl
Alvast bedankt en tot snel bij de bar! Vrijwilligers zijn van onmisbare
waarde voor MHC de Warande!
Met sportieve groet,
De Barplanning
Margretha Geleijns en Susan Bruil

