
Onderwerp: Bardiensten Victoria O 

Beste Victorianen,  

 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: we hebben binnen de vereniging behoefte aan vrijwilligers 

om de bardiensten in te vullen. Zonder vrijwilligers kan De Konkel niet draaien. Vorig jaar moesten we 

regelmatig De Konkel of bijv. het snackloket sluiten, en dat willen we nu voorkomen. 

 

Daarom hebben we voor het nieuwe seizoen een andere opzet gemaakt voor spelers en ouders. Per team 

wijzen we bardiensten aan, het is aan elk team om die dienst(en) goed in te vullen. Uiteraard mogen 

teamleden die al actief zijn op de club als bijv. scheidsrechter, coach, bestuurslid of vaste barvrijwilliger ontzien 

worden. Iedereen zou zijn steentje moeten bijdragen! 

 

Waar hoort jouw team bij en wat wordt er van jou verwacht? 

- Senioren handbal en voetbal. 

Jullie draaien een ochtend- of middagdienst op zondag. De contactpersoon zorgt voor de gevraagde (bijv. 2) 

mensen per dagdeel en bevestigt de namen via konkelvrijwilliger@gmail.com. Alle seniorenteams worden 

hiervoor ingezet.  

 

- Jongens en meiden tot 19. 

Jullie worden op zondag ingedeeld om te helpen in de keuken (van 13:00 tot 17:30 uur) met het verzorgen van 

de snacks. 

 

- Jongens en meiden tot 17. 

Voor jullie een keuze: helpen bij het snackloket op zondag of bardienst door jullie ouders. 

 

- Jongens en meiden tot 15 en tot 13 (2ejaars). 

Jullie worden ingedeeld voor het snackloket op zondag dat geopend is tussen 13:00 en 17:00 uur. 

 

- Jongens en meiden tot 11 en tot 9. 

Jullie ouders mogen zich inschrijven voor bardiensten op de zaterdagmorgen. De inschrijfavond daarvoor is op 

25 augustus tussen 19:30 en 20:30 uur. Ouders, help de club en bedenk dat je zelf ook graag af en toe een kop 

koffie wilt halen bij de bar.  

 

Hoe werkt de indeling? 

Bestaande vrijwilligers gaan eerst aangeven wanneer zij beschikbaar zijn. Dit geldt voor de vrijdag- en 

zaterdagavond en voor de zondag van 09:00 tot 13:15 uur en van 13:00 tot 18:00 uur. Vervolgens worden de 

teams en ouders aangeschreven voor de openstaande plekken. De uiteindelijke indeling komt op onze sites te 

staan. Bij het indelen houden we rekening met het wedstrijdprogramma.  

 

De verantwoordelijkheid voor de indeling van de leden komt bij de teams te liggen. In de kantine geven we 

tijdig aan wie de komende weken dienst heeft, zodat het niet vergeten zal worden.  

 

Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt kan De Konkel altijd open zijn. Het is namelijk een prachtige plek 

om te genieten van sport en gezellig met elkaar na te praten. 

  

Met vriendelijke groet,  

De OMNI/Konkelcommissie 

 

  

PS Lijkt het je leuk om iets vaker te helpen? Meld je dan aan via konkelvrijwilliger@gmail.com.   

 

PPS Wij zijn ook op zoek naar een administrateur én een bestuurslid Financiële zaken  

voor De Konkelcommissie. 

 


