
automatisch 
Met barboek.nl kunt u voor uw vereniging makkelijk een 
barboek samenstellen uit alle (senior)leden. Dat kan op 
twee aanvullende manieren. Op basis van diensten wordt 
automatisch een rooster samengesteld. Dat rooster kunt u 
openstellen voor leden. Deze kunnen zichzelf op diensten 
plaatsen. Daarna kunt u de opengebleven diensten geheel 
automatisch vullen.  
Het is ook mogelijk om alleen gebruik te maken van de 
automatische functie en de leden op diensten te plaatsen 
op basis van de door hen opgegeven voorkeuren en 
verhinderingen.  
Als u aangeeft voor welke maand u een rooster met 
bardiensten wilt hebben kunt u dat in barboek.nl 
automatisch aanmaken. Het neemt u veel tijd uit handen 
en maakt u ook nog flexibel bij de indeling.  

hoe werkt het? 
U voert de bardiensten in die voor uw vereniging relevant 
zijn. Ook voert u de evenementsoorten in met daarbij het 
aantal bardiensten dat nodig is bij dat evenement. De 
jaarkalender met evenementen neem u over in barboek.nl 
en u koppelt deze aan evenementsoorten. Het is mogelijk 
om een bardienst gedurende een bepaalde periode op 
een vaste dag plaats te laten vinden (bijvoorbeeld 
competities). 
Tenslotte geeft u aan voor welke maand u een barrooster 
wilt maken. Automatisch wordt nu een barboek 
aangemaakt. 

leden 
De leden hebben natuurlijk wensen met betrekking tot de 
invulling van bardiensten. Zo zullen ze ongetwijfeld 
verhinderingen hebben. Elk lid kan zelf inloggen en zijn of 
haar verhinderingen doorgeven. Daarnaast kan men 
aangeven voor welke diensten men beschikbaar is. Met 
deze voorkeuren en verhinderingen wordt rekening 
gehouden. 
Als beheerder binnen het systeem kunt u natuurlijk nog 
aangeven of iemand wel of niet meegenomen dient te 
worden bij het genereren van het barrooster. En is het 
heel makkelijk om bijvoorbeeld alle personen van 65  jaar 
en ouder uit te sluiten van bardiensten.  

gebruiksgemak 
Barboek.nl biedt optimaal gebruiksgemak voor de 
commissie die zich bezig houdt met het maken van het 
barboek. Eenvoudig invoeren van gegevens; geheel 
automatisch aanmaken van een barrooster; een 
printversie is direct beschikbaar na het genereren van het 
barboek. Vanuit het beheerdeel van barboek.nl kunt u het 
doorgeven van wensen en verhinderingen 
gedurende een bepaalde tijd voor de leden open zetten. 
Na het genereren van het barboek kunt u handmatig 
natuurlijk nog wijzigingen aanbrengen. 

service 
Met Barboek.nl biedt u optimale service voor leden. Na het 
inloggen kan elk lid van de eigen vereniging een overzicht 
krijgen van de eigen bardiensten. Het is ook mogelijk om de 
printversie van het barboek af te drukken. De service gaat 
echter nog verder. Indien het e-mailadres van een lid 
bekend is krijgt deze een vooraf in te stellen aantal dagen 
voordat de bardienst plaatsvindt een e-mail ter herinnering. 

eigen website 
Barboek.nl kan op twee manieren gebruikt worden. U kunt 
onze site barboek.nl gebruiken om uw leden de service te 
geven met betrekking tot het barrooster, maar het is ook 
mogelijk om het barrooster van uw club op de site van uw 
tennisvereniging te plaatsen. Dat kan omdat het barrooster 
van een zelf in te stellen periode eenvoudig als pdf-bestand 
opgeslagen kan worden. Dit kan dan eenvoudig toegankelijk 
gemaakt worden op uw verenigingssite.  

import 
Met de import- en updatemogelijkheid van de ledenlijst in 
barboek.nl bent u altijd up-to-date. Het is niet nodig om 
handmatig leden toe te voegen aan de lijst. Gewoon een 
update uitvoeren vanuit de ledenlijst en u genereert een 
barrooster op basis van het actuele ledenbestand. 

online dienst 
Het feit dat barboek.nl u een volledige online-dienst biedt 
levert nog meer gemakken op. U hebt namelijk geen 
programma op uw eigen computer nodig. Bij veranderingen 
binnen de commissies is het daarom niet nodig 
programma’s opnieuw te installeren en databases met 
gegevens over te dragen. Slechts het overdragen van de 
wachtwoorden is voldoende. Barboek.nl biedt vervolgens 
voldoende ondersteuning om snel aan de slag te gaan. 

betaalbaar 
Met barboek.nl is een betaalbare dienst gerealiseerd, die u 
veel gemak biedt bij het samenstellen van het barrooster. 
Per jaar kost het gebruik van barboek.nl €149,-- (excl. btw). 
Mocht het echter zo zijn dat het voor uw club financieel een 
probleem is dan bieden we ook de mogelijkheid om één van 
uw sponsors als betalende klant te registreren. Deze 
sponsor betaalt dan voor uw club voor het gebruik van 
barboek.nl. 

bestellen 
Ga naar www.barboek.nl en klik op de knop bestellen. Vul 
daar uw gegevens in en wij zullen direct actie ondernemen 
om uw club of vereniging zo snel mogelijk actief te maken 
op barboek.nl. 
U kunt een demo-account aanvragen om Barboek.nl een 
maand lang gratis te proberen.  
U kunt ons ook mailen via info@barboek.nl. 

 


