Informatie competitieteams voorjaar 2018
De voorjaarscompetitie 2018 gaat weer van start, hier wat info en spelregels vanuit de barcommissie.

•

Bardiensten

Alle competitie spelers op de vrijdagavond, zaterdag en zondag draaien een extra bardienst tijdens de voorjaarscompetitie.
Je kunt je extra bardienst zelf invullen via https://mijn.knltb.club/clubs Log in met je inloggegevens en vul de naam van je
club in ( = Soesterkwartier.) De diensten die groen zijn in de periode van vrijdag 6-4-2018 t/m/ zondag 3-6-2018 zijn de
competitie bardiensten. Vervolgens geeft je de diensten per mail door aan barcommissie@tvsoesterkwartier.nl . De
bardiensten kan je invullen van 12-2-2018 t/m 25-3-2018. Heb je na deze datum geen dienst ingevuld, dan wordt je dienst
ingevuld door de barcommissie. Hiervan krijg je dan nader bericht. Voor het eventueel ruilen van diensten ben je zelf
verantwoordelijk.
!!!! ATTENTIE enkele zondagdiensten zullen niet nodig zijn, en kunnen door de barcommissie worden verplaatst naar een
andere zondag tijdens de competitie.
Tijdens een dienst op de zaterdag of zondag wordt er verwacht dat de bardienst eenvoudige maaltijden bereid. ( de dienst
heb je met 2 personen ).

•

Menu’s en eten tijdens de competitie

We gaan weer
eenvoudigere menu's bereiden. Vorig jaar werden er gemiddeld 10 maaltijden verkocht op de zaterdag en geen
maaltijden op de zondagen. Hierdoor zijn geen leden meer te vinden die een kookdienst willen draaien.
Wat is er dan wel te verkrijgen:

•

Overdag: broodje ham- broodje kaas- broodje ei- broodje bal- broodje speksnake- broodje kroket en frikandel en
patat kroket en frikandelen.

•

's avonds is er sate, karbonade of schnitzel met friet te koop.

•

Het is teams ook toegestaan zelf eten te bestellen vanuit de kantine ( b.v. chinees of pizza )

•

Afsluiting competitie met BBQ

•

Op zaterdag 2 juni 2018 is er voor alle competitiespelers een afsluitende BBQ van 18.00 tot 22.00 uur.

BBQ kaarten zijn tot een week voor aanvang te koop aan de bar en kosten € 10,-- pp, dus koop vast een kaart. Je mag een
introducee meenemen.

Wij wensen jullie allemaal een leuke, sportieve en gezellige voorjaarcompetitie, zowel op de baan als op de
vereniging.

De barcommissie

