Hoe meld ik mij aan voor bardiensten en keukendiensten
1. Ga naar website: https://mijn.knltb.club/clubs

2. Vul in Teskwik gevolgd door klik op zoeken

3. Klik op Teskwik

4. Vul je 8-cijferig bondsnummer in, die op je ledenpas staat.
5. Vul je wachtwoord in.
NB: Wachtwoord onbekend? Dan via “Wachtwoord vergeten” nieuw wachtwoord aanvragen.

Hoe meld ik mij aan voor bardiensten en keukendiensten

Op deze manier heb je de bardienstplanner ter beschikking.
Een groen vlakje betekent dat je daar nog een bar- of keukendienst kan inplannen.
Een grijs vlakje betekent dat de betreffende dienst is ingevuld door een medelid.
Een blauw vakje betekent dat jij daar ingeplant bent voor een bar- of keukendienst.
Een wit vlakje met blauwe letters betekent dat het een dienst betreft uit het verleden.
Het rooster loopt van 1 januari t/m 31 december. Ieder lid dient 3 zomerdiensten (april t/m
september) of 5 winterdiensten (oktober t/m maart) of een combinatie hiervan te draaien.
Plan jezelf in voor een datum/dienst die jou goed uitkomt. Het kan zijn dat een gekozen
tijdstip/datum komt te vervallen, bijvoorbeeld omdat de competitie- of toernooileiding ervoor kiest
om een bepaalde speeldag niet door te laten gaan. Je bardienstplicht vervalt in zo'n geval niet,
maar we nemen contact met je op om samen een andere datum te kiezen.
Wanneer je een bardienst wilt wijzigen of ruilen, dan kan dit alleen in overleg met de
bardienstplanner via bardienst@teskwik.nl. Via dit emailadres kun je ook jouw voorkeur(en)
doorgeven, zodat er rekening mee kan worden gehouden (bijv. alleen keukendiensten, niet op
donderdagavond of zondag, het liefst een hele dag, een vrijdagavond tijdens de competitie, een
avond tijdens een toernooi, graag samen met deze of gene etc.).
En ook als je nieuw lid bent is het handig om in overleg met de bardienstplanner de data te kiezen.
Hij kan jou dan koppelen aan een ervaren lid, zodat je uitleg krijgt tijdens de bardienst.

Alvast veel plezier met en voor de aanwezigen tijdens jouw bar- en/of keukendienst!

