JAARVERSLAG BARCOMMISSIE BSG 2017-2018
De Barcommissie van BSG is een door het bestuur ingestelde commissie, met omschreven taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De barcommissie legt rechtstreeks verantwoording af aan het
bestuur.
De barcommissie bestond in het verslagjaar weer uit helaas nog maar drie leden, allen barhoofden
genoemd. Dit zijn de heren André Sueters, Richard Lindemann en Inno Wintgens.
De taak van deze commissie was- en is er voor zorg te dragen dat op de club(maandag) avonden, een
adequate barbezetting aanwezig is, en de bar en denksportcentrum adequaat af te sluiten. Dit is ook het
afgelopen seizoen weer naar behoren gelukt,
In het verslag jaar zijn er gelukkig enkele leden bijgekomen, waardoor de vijver waaruit door de
barmedewerkers moest worden gevist, ietsje ruimer werd.
Ondanks een matige toename van potentiele barmedewerkers, uiteindelijk vielen er ook enkelen af, zal
de trend van de afgelopen jaren dat er nu al een flink aantal leden is dat binnen de periode van één
seizoen twee bardiensten zal gaan verrichten, niet veranderen.
De sinds jaren ingevoerde procedure dat een barcommissie medewerker wekelijks van tevoren het lid
dat bardienst heeft, apart hieraan herinnert, functioneert nog steeds prima en blijft derhalve
gehandhaafd. Tevens blijkt dat de meegezonden bartaken voor velen een goed geheugensteuntje bij
het vervullen van hun bardienst zijn. Ook het afgelopen seizoen werd er weer veel geruild, maar als dat
volgens de afgesproken regels plaatsvindt, is dat geen enkel probleem.
Een en ander laat echter onverlet dat het desalniettemin zeer aanbevelenswaardig is dat de BSG leden
tijdig het bardienstrooster op de website bezien, scrol het hele jaar door, zodat u tijdig weet voor welke
datum u bent ingedeeld, om niet verrast te worden door een komende bardienst. Bovendien geeft tijdige
kennis van de geplande bardienstdatum ruim gelegenheid tot ruilen indien dit nodig is.
De barcommissie wil ook nu weer de leden oprecht hartelijk dankzeggen voor hun loyale inzet en
uitstekende medewerking bij het vervullen van de bardiensten en hun coöperatieve houding die het
goed en verantwoord functioneren van de voor onze vereniging belangrijke bar, ook in het afgelopen
seizoen mogelijk maakte.
Ondanks dat een der barhoofden, Hans Knop reeds in januari 2017 heeft aangegeven als BSG lid, en
daarmede ook als barhoofd te zullen stoppen, is het bestuur er helaas nog steeds niet in geslaagd een
absoluut onontbeerlijk vierde barhoofd aan te trekken. Ook in het seizoen 2018-2019 zal Hans Knop,
om de duidelijk onderbezette barcommissie toch enige steun te geven, de wekelijkse barherinnering in
zijn functie als assistent barcommissie, per e-mail blijven voortzetten.
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