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1. Opstarten Bardienst en Poetsdienst programma 
 
Om gebruik te kunnen maken van het Bardienst en Poetsdienst programma moet je je eerst 
aanmelden (inloggen). 
Wanneer je ingelogd bent, krijg je extra functies in het menu.  
Klik in het menu 'Ledenportal' en op 'In- en uitschrijven diensten'. 
Als je hier op klikt, wordt het Bardienst en Poetsdienst programma geopend. 
 

  
 
 
2. Beschrijving Bardienst en Poetsdienst programma 
 
Wanneer je nog niet de KNLTB-leeftijd van 18 jaar bereikt hebt, kun je dit programma niet 
uitvoeren. 
 
Het programma opent met een scherm waarop het overzicht van alle diensten voor de 
komende maand getoond wordt. 
Je kunt hier je eigen selectie maken door een nieuwe startdatum en/of andere einddatum in 
te geven. 

a. Tik zelf een datum in, of  

b. Klik op de kalender afbeelding .  
Er opent zich nu een kalender venster. 

 
Door te klikken op een dag, wordt deze dag overgenomen. Een andere maand kan 
gekozen worden door op de pijltjes-knoppen te klikken. 
 

c. Een bepaalde week kan gekozen worden door eerst een startdatum in te voeren en 

dan op de knop  te klikken. 
 

d. De gegevens van de geselecteerde periode worden getoond door op de knop  
te klikken. 

Pijltjesknoppen 
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3. Beschrijving Bardienst en Poetsdienst scherm 
 
Standaard worden alle diensten getoond voor de geselecteerde periode. 
 
Andere selecties worden getoond wanneer op de volgende teksten geklikt wordt: 
 

 
 

Tekst Omschrijving 
alle diensten Toont alle diensten voor de geselecteerde periode 
open diensten Toont alle diensten, waarvoor nog door niemand is 

ingeschreven. Dit zijn de diensten waarbij in de laatste 
kolom inschrijven staat. 

ingeschreven diensten Toont alle diensten, waarvoor iemand zich heeft 
ingeschreven en die al dan niet al toegekend zijn door 
de commissie.  

toegekende diensten Toont alle diensten, welke definitief aan iemand zijn  
toegekend door de commissie. Er staat “(t) voor de 
betreffende persoon. 

mijn diensten Toont alle diensten, waarvoor jij je hebt ingeschreven 
en die al dan niet al toegekend zijn door de commissie.

 
In de laatste kolom is te zien wie de dienst draait en of de persoon zich alleen heeft 
ingeschreven “(i)” of dat de dienst definitief is toegekend “(t)”.  Je kunt je zelf inschrijven voor 
een dienst of je wordt door de commissie voor een dienst ingedeeld. 
 
Team dienst: 
Wanneer de dienst door een team of commissie wordt ingevuld, dan wordt dit aangegeven 
door het woord “team” voor de naam. De genoemde persoon is er dan verantwoordelijk voor 
dat de betreffende dienst door een team- of commissielid wordt uitgevoerd. 
 
Eigen Keus: 
Wanneer je je zelf voor een bepaalde dienst heb aangemeld, staat niet jouw naam in de 
laatste kolom, maar de tekst “eigen keus”. 
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4. Inschrijven voor een Bardienst of Poetsdienst 
 
Je kunt je alleen inschrijven voor bardiensten, die plaats vinden na je 18de verjaardag! 
Wil je toch een eerdere bardienst draaien, neem dan contact op met de clubhuiscommissie. 
Is een bardienst nog open, maar valt deze vóór je 18de verjaardag, dan staat in de laatste 
kolom “Je bent nog geen 18 jaar”. 
Voor andere diensten kun je je wel inschrijven. 

 
 
Door bij een open dienst in de laatste kolom op inschrijven te klikken, schrijf je je in voor de 
betreffende dienst. 
Het volgende scherm verschijnt waarop je definitief moet bevestigen door op de knop <OK> 
te klikken. 

 
 
Wanneer je op <OK> geklikt hebt ontvang je via de mail een bevestiging. 
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5. Uitschrijven voor een Bardienst of Poetsdienst 
 
14 dagen voor dat de betreffende dienst uitgevoerd moet worden, kun je je nog afmelden 
voor de dienst. Dit kan alleen voor persoonlijke diensten en niet voor team diensten. 
Voor diensten waarvoor dit nog mogelijk is zie je in de laatste kolom de tekst:  
uitschrijven eigen keus.  
 
Door op uitschrijven te klikken, meld je je af voor de betreffende dienst. 
Het volgende scherm verschijnt waarop je definitief moet bevestigen door op de knop <OK> 
te klikken. 

 
 
Wanneer je op <OK> geklikt hebt ontvang je via de mail een bevestiging. 
 
 
 
6. Ingedeeld door de commissie 
 
Je kunt ook door de commissie ingedeeld worden voor een dienst. 
Wanneer dit gebeurt, ontvang je een e-mail met de informatie over welke dienst het betreft. 
 


