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Al enige jaren is de bezetting aan de bar tijdens wedstrijden en activiteiten een zorgenkind.
In veel gevallen staan steeds dezelfde vrijwilligers achter de bar.
Er zijn meerdere verzoeken en pogingen gedaan om meer vrijwilligers te betrekken bij de
barcommissie als ook de voldoende bezetting van de bar te organiseren.
Mede door de groei van het aantal leden is voortzetten van de huidige situatie ongewenst.

Voorstel
Het bestuur van de The Pink Panthers overweegt om met ingang van het nieuwe seizoen om alle leden
en een van de ouders van een spelend jeugdlid in te roosteren voor een bardienst. Dit zijn de
bardiensten tijdens wedstrijden en toernooien. In de praktijk komt dat waarschijnlijk neer op 1 tot 2
bardiensten per seizoen. Het voornemen is de reeds actieve leden hiervan uit te sluiten, zijnde:
• Trainers
• Teammanagers
• Scheidsrechters
• Commissieleden
Voor het begin van het seizoen worden alle leden geïnformeerd en zal de barcommissie een indeling
per periode maken, zodat de bardienst ruim van tevoren gepland kunnen worden. De verdere
uitvoering van het besluit ligt bij de Barcommissie.
Afwegingen
Ook voor aanvang van het vorige seizoen heeft het Bestuur op het punt gestaan om de voorgenomen
beslissing toen al voor te leggen aan de ALV. Er is toen geprobeerd op basis van vrijwilligheid toch
voldoende participatie van de leden te krijgen voor het draaien van de bardiensten. Ondanks
verwoede pogingen van de Barcommissie is dit helaas niet gelukt.
Het Bestuur beseft dat het verplicht inroosteren van leden en ouders tot gemengde reacties zal leiden.
Anderzijds zijn er veel sportverenigingen in de omgeving waarin leden en ouders om hun inzet wordt
verzocht waaronder de bardienst. Reeds actieve leden worden ontzien om te zorgen dat de
vrijwilligerstaken evenredig verdeeld worden.
Besluit
Per ingang van seizoen 2020-2021 wordt de verplichte bardienst ingevoerd conform het voorstel.

