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Clubhuis	  
Hisalis	  heeft	  haar	  eigen	  clubhuis	  dat	  voor	  en	  door	  leden	  wordt	  gerund.	  Met	  de	  inzet	  van	  de	  leden	  
kan	  het	  clubhuis	  rond	  alle	  wedstrijden,	  vergaderingen	  en	  andere	  activiteiten	  worden	  gebruikt.	  Het	  
clubhuis	  is	  een	  plek	  waar	  de	  leden	  en	  bezoekers	  samenkomen	  en	  terecht	  kunnen	  voor	  diverse	  
consumpties.	  De	  omzet	  van	  de	  bar	  levert	  een	  substantiële	  bijdrage	  aan	  de	  begroting	  van	  Hisalis.	  
	  
Bardiensten 
Ieder	  lid	  vervult	  jaarlijks	  2	  bardiensten.	  In	  het	  geval	  van	  leden	  onder	  de	  18	  jaar	  dienen	  de	  
bardiensten	  door	  zijn/haar	  meerderjarige	  vertegenwoordiger	  te	  worden	  vervuld.	  De	  bardienst	  
bestaat	  uit	  eenvoudige	  werkzaamheden	  achter	  de	  bar,	  in	  het	  clubhuis	  of	  rond	  de	  velden	  gedurende	  
een	  bepaalde	  tijd.	  De	  bardiensten	  zijn	  meestal	  overdag	  op	  zaterdag	  en/of	  zondag.	  In	  uitzonderlijke	  
gevallen	  zijn	  er	  diensten	  op	  andere	  dagen	  en	  soms	  in	  de	  avond.	  
	  
Planning 
Het	  opzetten	  van	  de	  planning	  van	  diensten	  begint	  met	  de	  afstemming	  op	  de	  competitie	  van	  de	  KNHB	  
district	  Noord-‐Holland	  (let	  op:	  deze	  sluit	  niet	  aan	  bij	  de	  schoolvakantie	  planning	  van	  de	  regio	  
Midden).	  Daarnaast	  wordt	  gekeken	  naar	  dagen	  voor	  oefenwedstrijden	  en	  geplande	  evenementen.	  
Op	  basis	  daarvan	  worden	  de	  diensten	  in	  het	  LISA	  systeem	  gezet.	  Na	  de	  zomerstop	  is	  de	  planning	  tot	  
de	  volgende	  zomervakantie	  beschikbaar,	  deze	  kan	  voor	  bepaalde	  dagen	  worden	  gewijzigd;	  
bijvoorbeeld	  omdat	  er	  minder	  of	  geen	  thuiswedstrijden	  zijn	  (ter	  verduidelijking:	  het	  heeft	  geen	  zin	  
om	  op	  zondag	  het	  clubhuis	  te	  openen	  wanneer	  alle	  senioren	  uit	  spelen).	  
Inplannen van bardiensten 
Aan	  de	  leden	  wordt	  aangegeven	  wanneer	  ze	  zich	  voor	  diensten	  kunnen	  inplannen.	  Daarmee	  kan	  
ieder	  lid	  zelf	  zijn/haar	  agenda	  beheren	  zodat	  de	  bardiensten	  niet	  conflicteren	  met	  andere	  
activiteiten	  (wedstrijden,	  uitwedstrijden,	  vakantie,	  weekendjes	  weg,	  co-‐ouderschap,	  enz.).	  	  
	  
Inplannen	  kan	  via	  de	  Hisalis	  app	  of	  via	  www.hisalis.nl	  (voor	  de	  wijze	  waarop	  dit	  werkt	  is	  de	  
toelichting	  te	  vinden	  op	  de	  website	  van	  Hisalis).	  Mocht	  het	  inplannen	  niet	  lukken	  dan	  kan	  contact	  
worden	  opgenomen	  via	  barschema@hisalis.nl.	  Een	  ingeplande	  dienst	  kan	  nog	  worden	  veranderd,	  
maar	  deze	  optie	  vervalt	  als	  de	  dienst	  binnen	  3	  weken	  gepland	  staat.	  Voor	  elk	  weekend	  wordt	  3	  
weken	  van	  tevoren	  gekeken	  of	  de	  bezetting	  voldoende	  is,	  wanneer	  dit	  niet	  het	  geval	  is	  worden	  leden	  
door	  de	  club	  ingepland.	  Daarbij	  wordt	  rekening	  gehouden	  met	  de	  historie;	  de	  kans	  op	  inplannen	  
neemt	  af	  als	  er	  al	  bardiensten	  gepland	  staan	  of	  vervuld	  zijn.	  De	  insteek	  is	  ook	  hierbij	  dat	  iedereen	  
bijdraagt	  aan	  de	  club.	  	  
	  
Sanctiebeleid 
De	  ervaring	  van	  de	  afgelopen	  jaren	  leert	  dat	  het	  veelal	  goed	  loopt	  met	  de	  diensten.	  Bij	  uitdagingen	  
met	  de	  planning	  is	  in	  overleg	  veel	  mogelijk	  en	  we	  gaan	  altijd	  uit	  van	  de	  goede	  wil.	  Verder	  blijkt	  dat	  
veel	  mensen	  die	  bardiensten	  draaien	  aangeven	  dat	  het	  soms	  hectisch	  is,	  maar	  vaak	  ook	  gezellig.	  
Vanuit	  de	  betrokkenen	  bij	  het	  clubhuis	  willen	  we	  ook	  zorgen	  voor	  een	  positieve	  ervaring;	  samen	  
bereik	  je	  meer.	  
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Uitzonderingen	  zijn	  er	  helaas	  ook.	  Dit	  heeft	  dan	  vaak	  direct	  impact	  op	  anderen	  (minder	  mensen	  
achter	  de	  bar	  maakt	  de	  dienst	  minder	  leuk	  en	  mensen	  moeten	  langer	  wachten	  op	  hun	  bestelling).	  De	  
meest	  voorkomende	  zijn:	  

● Niets	  plannen,	  niets	  doen	  
● Zelf	  dienst	  inplannen,	  maar	  niet	  komen	  opdagen	  
● Op	  het	  laatste	  moment	  afzeggen	  zonder	  vervanger	  te	  regelen	  
● Ingepland	  worden,	  maar	  niet	  reageren	  (of	  nog	  erger,	  boos	  reageren)	  
● Aangeven	  dat	  er	  geen	  dienst	  gedaan	  kan	  worden	  (de	  lijst	  met	  excuses	  is	  lang)	  
● Wijzen	  op	  de	  ex-‐partner	  als	  degene	  die	  wat	  moet	  doen	  

Voor	  de	  volledigheid:	  andere	  activiteiten	  vervullen	  bij	  Hisalis	  is	  nooit	  een	  geldige	  reden	  om	  geen	  
bardienst	  te	  vervullen.	  Van	  bestuur	  tot	  commissielid	  tot	  coach,	  iedereen	  draait	  bardiensten,	  zoals	  
ook	  iedereen	  rijdt	  bij	  uitwedstrijden.	  
	  
Om	  de	  leden	  (en/of	  hun	  vertegenwoordiger)	  aan	  te	  kunnen	  spreken	  op	  hun	  gedrag	  is	  tijdens	  de	  ALV	  
van	  16	  november	  2016	  besloten	  tot	  het	  volgende	  beleid	  met	  groene	  en	  gele	  kaarten:	  

● Afzeggen	  voor	  bardienst	  zonder	  vervanging	  te	  zoeken:	  ▊groene	  kaart	  	  

● Niet	  op	  komen	  dagen	  voor	  bardienst:	  ▊gele	  kaart	  	  

	  
Wat	  is	  de	  sanctie	  bij	  een	  groene	  kaart?	  Het	  lid	  moet	  zelf	  binnen	  een	  week	  een	  dienst	  inplannen	  in	  
een	  van	  de	  3	  eerstvolgende	  wedstrijdweekenden	  (uiteraard	  worden	  de	  winterstop	  en	  zomervakantie	  
buiten	  beschouwing	  gelaten);	  zo	  niet	  dan	  volgt	  de	  gele	  kaart.	  
	  
Wat	  is	  de	  sanctie	  bij	  een	  gele	  kaart?	  Dat	  is	  aan	  het	  bestuur.	  Het	  bestuur	  zal	  een	  gele	  kaart	  
bespreken.	  Daarbij	  wordt	  alle	  beschikbare	  informatie	  meegenomen	  om	  te	  komen	  tot	  een	  besluit.	  
Het	  bestuur	  zal	  kijken	  naar	  de	  historie	  van	  het	  lid	  (eerdere	  diensten,	  betrokkenheid	  bij	  de	  club,	  enz.)	  
en	  de	  exacte	  gebeurtenissen	  rond	  de	  gele	  kaart.	  De	  ultieme	  sanctie	  is	  dat	  een	  lid	  door	  het	  bestuur	  
kan	  worden	  geschorst	  voor	  een	  thuiswedstrijd.	  Het	  lid	  zal	  in	  alle	  gevallen	  door	  de	  club	  opnieuw	  
worden	  ingedeeld	  voor	  een	  bardienst.	  Bij	  herhaling	  kan	  de	  sanctie	  evenredig	  vaak	  worden	  opgelegd.	  
	  
Vanzelfsprekend	  is	  het	  aan	  de	  ouders	  om	  hun	  verantwoordelijkheid	  te	  nemen	  en	  is	  het	  vanuit	  de	  
club	  nooit	  de	  bedoeling	  om	  een	  kind	  de	  dupe	  te	  laten	  worden	  van	  het	  gedrag	  van	  zijn	  of	  haar	  
ouders.	  


