
Hoe	  moet	  je	  je	  inschrijven? 
Stap	  1 
Ga	  naar	  de	  website	  http://bardienst.tvmaasland.nl/login/ 
 
Stap	  2 
Log	  in	  met	  je	  persoonlijke	  login	  en	  password.	  Je	  persoonlijke	  login	  en	  password	  
zijn	  hetzelfde	  als	  voor	  de	  website	  http://mijntvm.tvmaasland.nl,	  namelijk	  bij	  
gebruikersnaam	  vul	  je	  je	  bondsnummer	  in	  en	  bij	  wachtwoord	  hetzelfde	  
wachtwoord	  als	  bij	  mijntvm. 
 
 
Mocht	  je	  je	  wachtwoord	  kwijt	  zijn	  kan	  je	  gemakkelijk	  een	  nieuw	  wachtwoord	  
aanvragen….Onderaan	  het	  inlogscherm	  kun	  je	  bij	  de	  tekst	  “wachtwoord	  vergeten	  
klik	  hier”	  een	  nieuw	  wachtwoord	  aanvragen.	  Het	  nieuwe	  wachtwoord	  wordt	  je	  
dan	  automatisch	  per	  email	  toegestuurd.	   
 
 
Stap	  3	   
Nu	  kun	  je	  de	  gewenste	  data	  selecteren	  voor	  je	  bardiensten.	  Bij	  bardienstschema	  
krijg	  je	  een	  mooi	  overzicht	  waarbij	  er	  per	  maand	  wordt	  weergegeven	  welke	  
bardiensten	  vrij	  dan	  wel	  bezet	  zijn.	  Klik	  op	  de	  maand	  en	  vervolgens	  op	  de	  dag	  
waarvoor	  je	  jezelf	  wilt	  inschrijven	  en	  klik	  hierna	  op	  registreer.	  Je	  ziet	  je	  gekozen	  
bardiensten	  na	  het	  selecteren	  bij	  "uw	  bardiensten	  overzicht"	  verschijnen 
 
 
Stap	  4 
Indien	  je	  de	  bardiensten	  hebt	  vastgelegd,	  zul	  je	  op	  een	  bepaald	  tijdstip	  een	  
herinneringsmail	  van	  Qbar	  ontvangen.	  Deze	  e-‐mail	  helpt	  je	  je	  eraan	  herinneren	  
dat	  je	  verwacht	  wordt	  een	  bardienst	  te	  draaien. 
 
 
Stap	  5 
Ook	  niet	  onbelangrijk:	  Zorg	  dat	  je	  aanwezig	  bent	  of	  vervanging	  hebt	  geregeld	  
indien	  je	  niet	  kunt! 
Kun	  je	  onverwachts	  geen	  bardienst	  draaien?	  	  
Je	  dient	  zelf	  voor	  vervanging	  te	  zorgen	  als	  je	  onverhoopt	  je	  bardienst	  niet	  kunt	  
vervullen.	  Je	  kunt	  je	  alleen	  laten	  vervangen	  door	  een	  seniorlid	  van	  TVM.	  Wil	  je	  
dit	  dan	  svp	  veranderen	  op	  de	  bardienstlijst	  in	  het	  clubgebouw	  en	  svp	  doorgeven	  
op	  het	  volgende	  e-‐mail	  adres:	  	  bardienst@tvmaasland.nl 
	  
Reservebarleden	  
Ook	  dit	  jaar	  kun	  je	  je	  bardienst	  voor	  35	  Euro	  per	  keer	  afkopen.	  Hieronder	  vind	  je	  
een	  lijstje	  met	  reserves	  die	  voor	  dit	  bedrag	  je	  bardienst	  willen	  overnemen.	  Je	  
dient	  zelf	  de	  reserve	  te	  benaderen	  en	  het	  geld	  te	  overhandigen.	  Dit	  lijstje	  met	  
namen,	  telefoonnummers	  en	  e-‐mailadressen	  komt	  net	  als	  vorig	  jaar	  ook	  in	  het	  
clubgebouw	  komen	  hangen.	  
 
Emmy	  Muller 0614821143 Emmy.muller@hotmail.com	  
Lisanne	  Wiersma 0628487974 lisanne_wiersma@hotmail.com	  

Yoni	  van	  Dongen 0653256635 yoni.v.dongen@hotmail.com	  

Maurits	  Jansen 010-‐5914994 jacqmark@hetnet.nl	  



Ilse	  Louter 0625225674 ic.louter@hotmail.com	  
Charlotte	  Zwaard 0621860853 x_charros_x@hotmail.com	  
Harry	  Scholtes 0105910279 hscholt@kabelfoon.nl	  

Daan	  Peeters 010-‐5928412 Daan_peeters_maasland@hotmail.com	  

Martijn	  van	  Leeuwen	   010-‐5926281	   martijnvleeuwen@online.nl	  
	  
Niet	  op	  komen	  dagen	  
Het	  niet	  nakomen	  van	  een	  bardienst	  betekent	  een	  boete	  van	  45€	  (tenzij	  er	  een	  
uitzonderlijke	  reden	  is	  waarvan	  wij	  graag	  vooraf	  op	  de	  hoogte	  worden	  
gebracht)! 
We	  gaan	  er	  vanuit	  dat	  het	  met	  jullie	  inzet	  achter	  de	  bar	  een	  mooi	  jaar	  wordt	  en	  
dat	  je	  een	  positieve	  impuls	  zult	  geven	  aan	  een	  geslaagd	  TVM	  tennisseizoen	  in	  
2014.	  We	  willen	  je	  alvast	  bedanken	  voor	  een	  gezellig	  en	  druk	  tennisseizoen	  
achter	  en	  voornamelijk	  aan	  de	  bar	  of	  op	  de	  tennisbaan!	  
 
Met	  vriendelijke	  groeten,	  	  
 
Joey	  Zegwaard	  
Voorzitter	  barcommissie	  
	  
Ps:	  	  
Mocht	  u	  nog	  vragen	  hebben	  naar	  aanleiding	  van	  deze	  brief	  kunt	  u	  mij	  telefonisch	  
dan	  wel	  via	  mail	  bereiken.	  Ik	  ben	  bereikbaar	  via	  0610992855	  dan	  wel	  via	  
bardienst@tvmaasland.nl.	   
 
	  


