
Bericht bardienst april 2022 
 
Beste leden, 
 
Via deze weg willen we jullie nog even laten weten hoe jullie (heel gemakkelijk!) een bardienst zelf in 
kunnen plannen of een bardienst kunnen ruilen via de KNLTB app. 
Dat kan als volgt: 
 
Bardienst inplannen: 
 

1. Open de KNLTB app op je telefoon. 
2. Klik onderin op ‘club’. 
3. Klik bovenin op ‘diensten’. Hier kun je zien welke diensten er nog open staan.  
4. Zoek een datum waarop er nog een openstaande dienst beschikbaar is. 
5. Je ziet nu een overzicht van de diensten op de gekozen dag en welk tijdstip nog beschikbaar 

is. 
6. Klik op de dienst waarop je jezelf wilt inschrijven. 
7. Klik op de oranje knop ‘inschrijven’ om deze bardienst te bevestigen. 

 
Bardienst ruilen: 
Wanneer je jezelf hebt opgegeven voor een bardienst maar deze door omstandigheden toch niet 
kunt draaien, is het fijn als je vervanging zoekt voor deze dienst. Dit kan door je dienst met iemand te 
ruilen. In de app staat per dag wie er bardienst heeft. Je kunt kijken welke bardienst je wel kunt 
draaien en vragen of diegene jouw bardienst over kan nemen.  
!Belangrijk! Mocht je een bardienst ruilen, dan graag doorgeven aan Gerard Vermeegen welke dienst 
er met wie geruild is.  

1. Open de KNLTB app op je telefoon. 
2. Klik onderin op ‘club’. 
3. Klik bovenin op ‘diensten’.  
4. Klik op de dag dat je wel een bardienst kunt draaien (tip: kijk naar dezelfde dag waarop je 

bardienst hebt. Bijv. je hebt je bardienst op maandagavond ingepland, kijk dan naar andere 
maandagavonden in de app). 

5. Kies de bardienst die je over zou willen nemen. Je ziet nu de gegevens van het lid dat 
bardienst heeft.  

6. Klik op de naam van het lid en je ziet zijn/haar telefoonnummer. 
7. Neem contact op met het betreffende lid om je bardienst te wisselen.  
8. Als je een dienst hebt gewisseld, geef dit dan door aan Gerard Vermeegen. 
9. Mail. bar@achterdebogen.nl  of app 0613805344.  
10. Tip; bewaar deze uitleg goed, dat bespaart ons veel werk. 

 
Met vriendelijke groet Nicole van Mee en Gerard Vermeegen. 
 


