
Jaarverslag Barcommissie 2018 

De grootste veranderingen voor dit jaar waren het aflopende contract bij Ab Inbev en het 

nieuw geïntroduceerde barplanningssysteem van de KNLTB. 

De oplevering van barplanningsysteem heeft allereerst een vertraging opgelopen in het begin 

van dit jaar. Deze is uiteindelijk in maart – april gelanceerd. De beloofde vooruitgang hierin 

ten opzichte van het oude systeem is nog niet veel van te merken. Terugkoppelingen qua 

hoeveelheid gedraaide bardiensten, overzichten van wie wel en geen bardiensten heeft 

gedraaid, dan wel hoeveel  diensten, zijn niet eenvoudig te maken. Het grote voordeel wel is 

dat je nu via de KNLTB-CLUB app de diensten kunnen invullen als ook kunnen inzien. Voor 

2019 is een grote update voorhanden die eigenlijk al eind 2018 uitgerold zou worden maar 

nog niet is gebeurd. Dus ook voor het komend jaar weer spannend. 

Het jarenlange contract qua drankinkoop bij de Ab Inbev is eind 2017 beëindigd. Voor 2018 

is de inkoop gecentraliseerd bij één groothandel, FOOX. Na evaluatie van het eerste halfjaar 

zijn de afspraken aangescherpt met betrekking tot de leveringen en het houden van voorraad. 

De leveringen en de terugname van het lege emballage word zelfstandig geregeld door 

FOOX. De gehele logistieke verwerking is gemakkelijker geworden. 

Na invoering van de verplichte bardienst vorig jaar is het tweede jaar  stroever verlopen qua 

beschikbaarheid. Door afname van het aantal leden en de grote hoeveelheid nieuwe leden die 

de bardienst hebben afgekocht is de bar niet altijd open geweest. De inzet van de barpoule is 

nuttig geweest, zeker tijdens evenementen, maar kon door een te kleine aantal leden in de 

barpoule niet alle gaten invullen. Een aantal maatregelen staan op stapel om voor het komend 

jaar de barplanning beter gevuld te krijgen. Want uiteindelijk is het fijn en gezellig dat de bar 

open is en voor de vereniging als inkomstenbron een noodzakelijk kwaad. 

De omzet is ten opzichte van vorig jaar gedaald door uiteraard een niet optimale bezetting van 

de bar maar ook de verminderde inkomsten tijdens de grotere evenementen van het afgelopen 

jaar door daling van het aantal deelnemers hebben daar aan bijgedragen. Verder heeft ook een 

afname van het aantal leden daar een bijdrage aan. In ieder geval gaat onze dank weer uit naar 

alle barmedewerkers van het afgelopen jaar.  

Dit is ook al gedaan tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag om alle personen die zich hebben 

ingezet te fêteren.  Zo wordt er tijdens deze dag een vrijwilliger van het jaar gekozen, door de 

leden en de vrijwilligers zelf. Voor dit jaar is de keus op Jolanda Leenaars, die zich heeft 

ingezet op een groot aantal vlakken. Zij is nu in het zonnetje gezet. De jaarlijkse verkiezing 

van een vrijwilliger van het jaar heeft ook als doel om ieder jaar weer de aandacht te vestigen 

op al die vrijwilligers die zich inzetten voor de club en haar leden.  

De barcommissie heeft het idee geopperd om het terras te “moderniseren” met steigerhouten 

meubelen. Het idee is goed ontvangen. Patrick Haanskorf en Peter van den Hout hebben dat 

uiteindelijk gerealiseerd door een volledige set banken en statafels met krukken onder de 

overkapping neer te zetten. 

Zo is ook de prijslijst gedigitaliseerd via een beeldscherm waarbij tevens andere informatie 

kenbaar gemaakt worden. Zo gaat de barcommissie ook in 2019 weer een aantal uitdagingen 

aan om verbeteringen door de voeren rondom de ‘bar’.   

Bij deze wensen wij jullie uiteraard een gezond maar ook een sportief 2019. 

Namens de barcommissie 

Catty Haanskorf, Marlies van den Hout, Peter van den Hout, Patrick Haanskorf en  

Marco Breugelmans. 


