Raadplegen eigen bardienst, ook tbv ruiling
Raadplegen eigen bardiensten
Hiervoor is een snelle en normale werkwijze beschikbaar.
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Snel raadplegen eigen bardiensten

Na het inloggen kom je in het basisscherm met je persoonlijke gegevens.
In dit scherm zie je, indien er bardiensten zijn gepland, halfweg op de pagina “je
persoonlijke agenda” (blauwe horizontale balk) als afzonderlijk onderdeel.
Zie onderstaand scherm.
Hier zie je direct jouw bardiensten voor het lopende jaar.
LET OP: Zie je achter “persoonlijke agenda” een +teken dan moet je hier op klikken.
Het scherm rolt dan uit en je diensten zijn zichtbaar.
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Raadplegen eigen bardiensten

Ga (na het inloggen) naar het linkermenu en klik op “Bardiensten”.
Je krijgt dan onderstaand scherm te zien (gelijk aan het scherm als je je eigen
bardiensten gaat plannen).
In dit voorbeeld kun je zien dat Ria Roestenberg is ingelogd en dat zij zich in de maand
augustus heeft gepland voor 2 bardiensten en wel op 15 augustus en 25 augustus.
Op 15 augustus is er nog een bardienst vrij. Dit kun je zien aan de knop “inschrijven” die
nog zichtbaar is in het scherm.
Je eigen naam staat altijd onderstreept in het schema (in dit voorbeeld Ria Roestenberg).
Je moet wel zelf even alle maanden doorlopen als je echt niet meer weet wanneer je je
diensten hebt gepland.

Bardienst ruilen
Middels het doorlopen van de maanden kun je ook zoeken naar iemand om een bardienst
te ruilen ed.
Je kunt niet direct op naam van iemand zoeken maar wel scrollen door de maanden en
zien welke datum - dienst – naam voor de ruiling in aanmerking komt.
Heb je een geschikte kandidaat gevonden dan kun je via het basismenu naar “ledenlijst”.
Hier kun je dan de achternaam en evt voornaam intypen en klikken op “zoeken”.
Je krijgt dan het telefoonnummer te zien zodat je contact kunt opnemen.

LET OP: Heb je iemand gevonden die je bardienst voor je draait of met je ruilt dan moet
je dit wel doorgeven via een e-mail naar pc.bardienst@tc-boemrerang.nl
Dit omdat ook de toegangautorisatie moet worden aangepast voor die dag(en).

2

