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Beste spelers en ouders van spelende leden, 
 
Het nieuwe voetbalseizoen gaat van start en daarmee gaan we ook beginnen met de bardiensten. 
Hoe gaat dit in zijn werk? 
 
Voor het voetbalseizoen 2021 / 2022 zal iedereen 2 à 3 bardiensten moeten draaien. Leden of 
ouders / verzorgers van jeugdleden die al een vrijwilligersfunctie vervullen zijn vrijgesteld van 
bardiensten. Uiteraard mogen zij wel bardiensten draaien als ze het leuk vinden. 
 
Er zijn 4 shifts per zaterdag: 

• 9 uur tot 12 uur 

• 12 uur tot 15 uur 

• 15 uur tot 18 uur 

• 18 uur tot 20 uur (deze shift wordt door de senioren ingevuld) 

Per shift zal altijd een ervaren barcommissaris aanwezig zijn. Voor vragen kunt u dus altijd bij deze 
persoon terecht. Per shift zullen naast de barcommissaris 2 vrijwilligers bardienst draaien. 
I 
nschrijven kunt u vanaf nu zelf al doen middels de voetbal.nl app, dit kan tot 15 september. Via 
deze app kunt u zelf een shift kiezen die u uitkomt. Wanneer u zich voor 15 september niet via deze 
app inschrijft, wordt u door HDS ingedeeld voor een bardienst voor de winterstop (18 december). U 
ontvangt hiervan een mail ter bevestiging met de datum en tijdstip. Wanneer u erachter komt dat u 
niet kan op de ingeschreven datum, dient u zelf een vervanger te vinden.  
 
Voor leden t/m 16 jaar dienen de ouders / verzorgers de bardienst op zich te nemen. 
Voor leden van 17 en 18 jaar geldt dat ze zelf of hun ouders de bardienst mogen draaien. 
Spelende senioren worden apart benaderd voor de bardiensten. 
 
Indien u geen bardiensten wilt draaien, dan wordt er verwacht dat u andere vrijwilligerstaken zult 
invullen. U dient contact op te nemen met vrijwilligerscoordinator@vvhds.nl om te informeren naar 
andere vrijwilligerstaken. Uiteindelijk dient iedereen zich voor HDS in te zetten. Leden die ervoor 
kiezen om zich niet voor HDS in te zetten moeten een bedrag van € 75 per seizoen betalen. Dit 
besluit is genomen door het bestuur van HDS. 
 
Voor HDS is het belangrijk dat alle leden hier actief aan meedoen. Niet alleen de inkomsten van de 
bar zijn van groot belang voor HDS, daarnaast willen we ook gastvrij zijn. 
 
Zonder vrijwilligers geen voetbal, wij rekenen op u! 
 
  

mailto:vrijwilligerscoordinator@vvhds.nl


Voetbalvereniging 
H.D.S. Leersum 
opgericht 24 juni 1930 
 
Bezoekadres: 
Wildbaan 2 
3956 VZ Leersum 
 
www.vvhds.nl 

                                                                                                                                                                                 Pagina 2 van 2 
 

Voetbal.nl app installeren kan via de Apple App Store of de Android Play Store 
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/folders/9000176435  
 
voor meer informatie over de app en  
 
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000063104-club-
vrijwilligers-taken  
 
 
Namens 
Vrijwilligerscommissie/bardiensindeling 
 
Met sportieve groeten 
Marco Matthijs 
Voorzitter 
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