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Inplannen bardiensten 

Bij Hisalis geldt de afspraak dat alle leden (of voor jeugdleden de ouders) tweemaal (2!) per seizoen 

een bardienst draaien. In deze instructie staat beschreven hoe je deze bardiensten zelf kunt 

inplannen in het BarAdministratieSysteem (BAS). 

Hoe kom ik in BAS? 

Op de site hchisalis.nl vind je op de homepage geen verwijzing voor BAS. Om te voorkomen dat niet-

leden onze bardiensten kunnen invullen of leden voor een ander lid een bardienst invullen, is BAS 

alleen te bereiken als je bent ingelogd.  

Inloggen doe je via de knop LEDEN (rechtsboven), kies Inloggen 

 

 

 

Je komt terecht in het volgende scherm. Log in met het lidnummer en wachtwoord. 
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Je bent nu ingelogd. Je komt terecht in het volgende scherm.  

  

Kies Planning diensten (rechtsboven). 
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Je bent nu ingelogd in BAS. Je ziet dat dit lid zich nog niet voor een bardienst heeft ingepland. 

 

Ook zie je de ingeplande bardiensten van de eerst komende speeldag. 

 

Hoe meld ik mezelf voor een bardienst aan? 

Kies een maand en het schema van die maand, in dit geval september, opent zich. Je ziet dat al 

enkele mensen zich hebben aangemeld. Bij nog openstaande bardiensten staat klik hier om in te 

plannen. Je meldt jezelf aan door op een tijd te klikken die nog vrij is en waar je voorkeur naar 

uitgaat.  

NB Alleen de diensten barmedewerker hoeven gevuld te worden. De barhoofden worden 

aangewezen door de Barcommissie. 
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Ik meld in dit geval Femque Tangelder aan voor de bardienst van 08:00 -11:00 uur. 

 

 

Je ziet dat haar naam nu is ingevuld achter de datum en tijd. 

Ook zie je nu in het rood staan wanneer je voor de Bardienst bent aangemeld. 

Op dezelfde manier kun je de tweede bardienst ook inplannen.  

Wanneer je klaar bent, kun je in het menu rechts op uitloggen klikken. 

 

Kan ik ook afmelden? 

Door omstandigheden kan het nodig zijn om de bardienst af te melden en om te boeken naar een 

andere datum. Dit kan tot drie (3) weken voor de ingeplande dienst via BAS. Je gaat naar de dag 

waarvoor je je hebt aangemeld en klikt op (verwijderen) achter je naam. Je komt weer in het 

beginschema van BAS en kunt je aanmelden voor aan andere bardienst. 

 


