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 Seizoen 2019/2020

Aan de vooravond van het nieuwe 
seizoen kan ik met trots zeggen dat we 
dit seizoen iets te vieren hebben, namelijk 
een diamanten jubileum. De vereniging 
is opgericht op 10 april 1960 en binnen 
afzienbare tijd kunnen we dus het 60-jarig 
bestaan vieren. Wat een prachtige mijlpaal!

In die 60 jaar is er vanzelfsprekend het 
nodige gebeurd. Voor wie dat nog eens 
terug wil lezen zijn de belangrijkste 
momenten terug te vinden op onze website 
onder Vereniging - Historie. Mocht je 
nog over interessant (foto)materiaal uit 
de beginperiode beschikken; dan zou het 
fijn zijn als je dat op wilt sturen naar de 
webmaster zodat het hier aan toegevoegd 
kan worden.

Ik ben benieuwd of er onder de huidige 
leden nog iemand is die vanaf het begin lid 
is. De ledenadministratie geeft hier geen 
uitsluitsel over. Mocht het zo zijn dan hoor ik 
het graag.

Met de activiteitencommissie is 
afgesproken dat we het jubileum vooral 
met de vereniging zelf gaan vieren. 
Dus geen volleybalinterland, reünie of 
grootse receptie maar wel een aantal 
feesten en activiteiten waar het jubileum 
herkenbaar terug zal komen. Dat is onze 
activiteitencommissie wel toevertrouwd. 
Meer informatie volgt hierover op de 
website, via de sociale mediakanalen en via 
de mail.

Natuurlijk wordt er komend seizoen weer 

gevolleybald en wordt achter de schermen 
van alles geregeld om dit mogelijk te 
maken. De teams zijn ingeschreven 
en ingedeeld bij de Nevobo, nieuwe 
teamindelingen zijn opgesteld, trainers 
gezocht (en nog niet altijd gevonden), 
nieuwe zaalindeling is opgesteld 
voor de trainingen en wedstrijden, de 
scheidsrechters binnen en buiten de 
vereniging worden gemobiliseerd en de 
roosters voor de kantinediensten zijn weer 
opgesteld. De ledenadministratie draait 
overuren om de aan- en afmeldingen 
tijdig te verwerken. Maar vergeet ook de 
activiteitencommissie, de ballen(karren) en 
de kantine-inkopen niet.

Als voorzitter is het geweldig om te zien 
hoe dit alles als een geoliede machine 
wordt uitgevoerd. Natuurlijk zijn er hobbels 
te nemen, maar grosso modo loopt alles 
prima en dat lukt alleen dankzij een 
grote groep enthousiaste en betrokken 

van de voorzitter

https://sss-barneveld.nl/vereniging/algemeen/historie
mailto:webmaster%40sss-barneveld.nl?subject=SSS%20historie


vrijwilligers. Dank aan iedereen die zich 
inzet voor onze mooie vereniging!

Als alles op het eerste gezicht zo goed gaat, 
is er weinig reden om veranderingen te 
gaan aanbrengen. Dat is natuurlijk waar 
maar het gevaar is dat er geen oog is voor 
de ontwikkelingen om ons heen, oftewel de 
kansen en bedreigingen voor de vereniging.

Om voorbereid te zijn op de toekomst 
loopt er momenteel een traject dat 
gesponsord wordt door de Rabobank. 
Onder begeleiding van de Nevobo 
wordt tijdens een vijftal sessies door een 
willekeurige groep SSS’ers nagedacht over 
de missie, visie, strategie en doelstellingen 
van de vereniging. Je kunt je voorstellen 
dat het een beste uitdaging is om zowel 
de breedte- als de topsport binnen 
een vereniging voldoende aan haar 
trekken te laten komen. En dat binnen 
een maatschappelijke context waarbij 
steeds minder jongens gaan volleyballen, 
leden zich als klanten gaan opstellen, 
sponsoren steeds lastiger te vinden zijn, 
de samenleving individualistischer wordt 
en vergrijsd, en verenigingen tenslotte 
als bindende factor worden gezien om 
tegenwicht te bieden aan dat laatste.
De uitkomst staat nog niet vast maar zal 

ongetwijfeld tot de nodige gespreksstof 
leiden binnen het bestuur.

Binnen het bestuur zal op de komende 
ledenvergadering ook een verandering 
plaatsvinden, Henk Erkes heeft na 15 jaar 
aangegeven een stap terug te willen doen 
en heeft het bestuur gevraagd op zoek te 
gaan naar een vervanger. In het verlengde 
van de Rabo-/ Nevobo-sessies gaf hij aan 
dat de ideale kandidaat eigenlijk een stuk 
jonger moest zijn en het liefst een dame.
En wat blijkt: die kandidaat hebben we al 
gevonden! Sandra Otse heeft aangegeven 
de werkzaamheden als penningmeester 
over te willen nemen, waarbij Henk nog 
een tijdje als administrateur beschikbaar 
zal zijn. Als bestuur zijn we heel blij dat de 
opvolging op deze manier gaat worden 
ingevuld.

Ik wens iedereen een goede start toe 
van dit jubileumjaar. Laten we er dit jaar 
met regelmaat met elkaar op proosten. 
CHEERSSS!

Vriendelijke groet,

Gert Dekker





BEKIJK HET VOLLEDIGE PROGRAMMA OP WWW.SSS-BARNEVELD.NL

https://sss-barneveld.nl/nieuws/nieuws-overzicht/activiteiten/1211-startdag-sss-barneveld-7-september-2019


Hoe ben je bij SSS gekomen? Via mijn moeder, die zei: ‘ga maar volleyballen’.
Hoogtepunt in het volleybal: kampioen derde divisie met Dames 1
Dieptepunt: bijna degraderen met Dames 2 (eigenlijk officieel wel, maar uiteindelijk toch 
niet)
Beroep: AFAS-consultant
Kleding in het weekend: trainingspak
Positieve eigenschap: ik lach veel
Negatieve eigenschap: ik doe alles graag op mijn eigen manier

Hobby’s (naast volleybal): wijn drinken, eten met vrienden en 
familie, wintersport
Favoriete eten: Italiaans en toch ook wel stiekem boerenkool
Krant: nos.nl 
Goede film: ik ben meer van de series, zoals Suits
Welk liedje hoor je graag in de kroeg? Tsunami - DVBBS & 
Borgeous
Ideale vakantie: backpacken in Indonesië
Met wie zou je een avondje uit willen gaan? Gabriel Macht 
(Harvey Specter van Suits)
Wie is je favoriete sportman/vrouw/team: Maarten van 
Garderen

Omschrijf jezelf in één woord: fanatiek
Welke goede daad heb je laatst verricht? Koffie gedronken met m’n oma’s (en de rest van 
het gezin)
Hekel aan: verliezen
Waar let je op bij je eerste ontmoeting? Humor
Wat vind je sexy? Humor
Welk dier zou je willen zijn? Luiaard
Droom/wens: ik wil ooit nog een wereldreis van een jaar maken. 
Mooiste/leukste ervaring: backpacken in Indonesië
Waar hecht je waarde aan? Eerlijkheid
Waar word jij blij van? Winnen
Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou verbeterd kunnen worden? 
Het bestuur van SSS is goed geregeld, vooral sinds dit seizoen. Haha. Meer inkomsten door 
sponsors.

“ik zou 
graag een 
luiaard zijn”

SANDRA OTSE, DAMES 1 / PENNINGMEESTER

Leeftijd: 28 jaar
Lengte: 180 cm

Hoeveel jaar lid: 22 jaar

 INTERVIEW MET....                 SANDRA



E-ticket gaat toegangspas bij 
Heren 1 vervangen
Met ingang van het huidige seizoen 
2019/2020 gaat Advisie/SSS gebruik maken 
van digitale toegangspassen in de vorm 
van een e-ticket bij thuiswedstrijden. SSS 
biedt - net als andere jaren - alle leden 
komend seizoen kosteloos een seizoenskaart 
(e-ticket) aan, waarmee je het hele seizoen 
toegang hebt bij de thuiswedstrijden van 
Heren 1.

Je krijgt via de mail nog informatie hoe je de 
gratis seizoenskaart kunt bestellen. Hiervoor 
wordt het emailadres gebruikt dat van jou 
in de ledenadministratie aanwezig is. Mocht 
die niet meer actueel zijn dan moet je dat 
doorgeven aan ledenadministratie@sss-
barneveld.nl Je ontvangt de seizoenkaart 
vervolgens als e-ticket in je mail. Dit e-ticket 
wordt bij iedere wedstrijd die je bezoekt, 
gescand. Zorg daarom dat je deze altijd bij je 
hebt. Als afbeelding op je telefoon of tablet, of 
in print op A4 papier. 
Het is de bedoeling dat niet-leden straks de 
e-tickets via een website kunnen bestellen.

Vrijwilligerstaken 2018/2019 doorgeven
Heb je nog niet al je taken over het 
afgelopen seizoen opgegeven? Geef voor 
zaterdag 14 september 2019 door welke 
taken je het afgelopen seizoen (2018-2019) 
hebt uitgevoerd en krijg een deel van je 
contributie terug. Daarna gaat de puntenlijst 
naar de penningmeester, zodat zij de 
vrijwilligersbijdrage kan uitbetalen.

Klik hier voor meer informatie over het 
vrijwilligerssysteem of mail voor vragen naar 
vrijwilligers@sss-barneveld.nl.

VAN ALLES WAT

kort nieuwsss

mailto:ledenadministratie%40sss-barneveld.nl?subject=
mailto:ledenadministratie%40sss-barneveld.nl?subject=
https://sss-barneveld.nl/vrijwilliger/uitleg-vrijwilligerssysteem
mailto:vrijwilligers%40sss-barneveld.nl?subject=


Nieuwe penningmeester in het 
bestuur
Bij de aankomende algemene 
ledenvergadering (11 oktober) zal er een 
wisseling van de wacht zijn in het bestuur. 
Henk Erkes draagt dan na vijftien jaar 
penningmeesterschap het stokje over aan 
Sandra Otse.

Henk heeft enkele maanden geleden 
te kennen gegeven zijn functie als 
penningmeester neer te willen leggen en 
verzocht naar een opvolger op zoek te 
gaan. In de afgelopen vijftien jaar heeft 
Henk als een uitstekende penningmeester 
geopereerd binnen de vereniging.

Na een zoektocht kan het bestuur melden 
dat met Sandra Otse een zeer goede 
kandidaat is gevonden om Henk op te 
volgen als penningmeester. 

Voorlopig zal Henk op de achtergrond 
als administrateur betrokken blijven om 
de wisseling van de wacht goed te laten 
verlopen en gaat Sandra de functie van 
penningmeester van SSS invullen.

Het bestuur bedankt Henk voor zijn 
betrokkenheid en kundige inzet de afgelopen 
vijftien jaar en wenst Sandra veel succes 
en plezier toe in deze voor de vereniging 
belangrijke functie.

Agenda algemene ledenvergadering
Datum: 11 oktober 2019
Tijd: 19.30 uur
Locatie: CheerSSS in Sportcentrum De 
Meerwaarde

1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststellen notulen ledenvergadering 26 
oktober 2018
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag seizoen 2018/2019
5. Financieel verslag seizoen 2018/2019
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie

PAUZE

8. Begroting seizoen 2019/2020
9. Contributie seizoen 2019/2020
10. Mededelingen bestuur
A. Aftredend: Henk Erkes. Door het   
bestuur wordt Sandra Otse voorgedragen als 
nieuwe penningmeester.
B. Competitieavond naar vrijdagavond vanaf 
seizoen 2020/2021
C. Terugkoppeling vanuit de Nevobo-
Rabobank strategie sessies.
D. Seizoen 2019/2020 jubileumjaar i.v.m. 
60-jarig bestaan vereniging op 10 april 2020.
11. Leden in het zonnetje (o.a. Prestatiebeker)
12. Rondvraag (vragen die voorbereiding 
behoeven a.u.b. schriftelijk indienen bij het 
secretatiaat)
13. Sluiting

VAN ALLES WAT

kort nieuwsss





Het was een beetje schrikken, toen hoofdredacteur G.H. mij eind augustus vroeg een 
bijdrage te leveren aan de eerstvolgende NieuwSSSfliSSS. Bestond die nog dan? 
We hadden er een heel seizoen naar uitgekeken (nou ja), maar wat er uitkwam: geen 
NieuwSSSflitSSS. Wat denk je dan als collumnator: Het zal wel ter ziele zijn. Of uit de tijd. Of 
niet meer gelezen. 

Maar niets van dat al. Het was organisatorisch gewoon” even” lastig geweest om de FlitSSS 
te realiseren en was het er dus gewoon “even” niet van gekomen. En nu dus weer wel. Leuk 
hoor.

Niet om het zomaar, maar ook omdat we het voor ons liggende seizoen met SSS toevallig 
wel gaan jubileren. Want we gaan in 2020 met gemak het 60-jarig bestaan halen. De 
vereniging kennend, zal men dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. Houd dus alle sites en 
weet ik al niet wat SSS betreft het komend jaar goed in de gaten, want feesten wordt het.

Ik herinner mij nog het 40-jarig bestaan, aan welk evenement uw collumneur nog actief 
heeft meegewerkt in de organisatie. En de Watermanbijdrage in de vorm van een verhaal 
kwam destijds nog uit in die goede, oude, papieren editie van “Het SSSwammertje”, toen het 
clubblad van SSS. Ja mensen, zo oud is die Waterman al.

Had hij in 1960 al in Barneveld gewoond, dan was hij ongetwijfeld komend jaar 60 jaar lid 
geweest, maar de Barneveldse liefde van zijn leven leerde hij pas in 1990 kennen, dus dan is 
dat ook maar weer verklaard.

Mocht ik jullie in de laatst uitgekomen Flitsss van vorig jaar nog berichten van het 
kampioenschap van Dames 8, het team waar uw columnaris als trainer/coach voor mocht 
staan het afgelopen seizoen bestond uit 11 doorgeschoven A-meiden, onder wederom 
de naam Dames 8. Het werd weer een leuk jaar met een waanzinnig leuke groep jonge 
honden. En we eindigden het eerste seniorenjaar als verdienstelijke middenmoter.

Het komend jaar sta ik voor dezelfde groep onder de naam Dames 9 en we zijn voornemens 
om mee te gaan doen voor de hoogste plaatsen. Ik ga u daarvan op de hoogte houden. 
Als we weer het meest enthousiaste team van SSS genoemd gaan worden, (zoals vorig 
seizoen) ben ik alweer tevreden. En mocht je je thuis 
soms kapot zitten vervelen, onze thuiswedstrijden 
zijn zonder e-ticket te bezoeken.

Hier wil ik het even bij laten, lui. 

Mocht je komend seizoen gevraagd worden om mee 
te denken/werken aan het jubileum, probeer dan niet 
te snel nee te zeggen. Het is veel werk en een hoop 
handjes maken zwaar werk lichter.

Groeten en blijf gezond,

 

DAAR ZIJN WE WEER!

Waterman



De belangrijkste gewijzigde 
reglementen
Invallersbepalingen senioren
De derde keer invallen in een 
kalendermaand betekent vastspelen in het 
team waar het meest is ingevallen (in die 
maand). Daarna staat de teller voor die 
kalendermaand weer op 0 invalbeurten. De 
vierde keer invallen in een kalendermaand 
betekent dus niet meer automatisch 
vastspelen.
Dit houdt dus in dat iemand die vanuit 
heren 5, twee keer in heren 4 is ingevallen 
en daarna 1 keer in heren 3, zich vast speelt 
in heren 4. Indien in 3 verschillende teams 
wordt ingevallen zal het middelste team 
worden aangehouden.

Horizontaal meespelen
Het horizontaal meespelen van spelers in 
dezelfde klasse mag per wedstrijd nog maar 
door 3 spelers gedaan worden. De overige 
spelers moeten uit het oorspronkelijke team 
komen, of invallers uit lagere klassen zijn.

Overige reglementswijzigingen 
(o.a. afmelden wedstrijd)
Lees hier welke reglementswijzigingen er 
zijn.

De belangrijkste gewijzigde 
spelregels
Geen opstellingsfout bij serverende team
Op het moment dat de bal door de 
serveerder wordt geslagen, moeten alle 
spelers van het ontvangende team zich in 
hun servicevolgorde op hun eigen speelveld 
bevinden.
Het serverende team maakt geen 
opstellingsfout als de spelers bij de service, 
ten opzichte van elkaar (links-rechts), niet in 
de juiste servicevolgorde staan. Deze spelers 
kunnen wel een opstellingsfout maken ten 
opzichte van elkaar ten aanzien van voor-
achter.

De internal pass in alle competities 
Internal pass: de tweede bal (set-up) die 
bovenhands met de vingers gespeeld wordt 
en die aan de eigen kant van het net blijft 
moet soepel beoordeeld worden, tenzij de 
bal gedragen of vastgehouden wordt. (2x 
spelen door dezelfde speler, regel 9.1.1 en 
regel 9.3.4, horen hier niet bij!)

Spelerswissel voor A-, B- en C-jeugd gelijk 
voor alle niveaus
Voor De A-, B- en C-Jeugd Hoofdklasse, 
Topklasse, 1e klasse en lager geldt de 
wisselregel waarbij een speler meerdere 
malen kan worden gewisseld. 

spelregelwijzigingen
eerste divisie en lager

Voor het seizoen 2019-2020 is een aantal wijzigingen van kracht in 
de reglementen en de spelregels. Let op dat er een onderscheid 
in spelregels en wijzigingen is tussen de eredivisie & topdivisie 
vergeleken met de eerste divisies en lager. Hieronder vind je de 
wijzigingen in de reglementen en spelregels voor de eerste divisie 
en lager.

https://www.nevobo.nl/cms/download/5644/Wijzigingen%2520Reglementen%2520Bondsraden%252023%2520mrt%2520en%252022%2520juni%25202019%2520V2.pdf


“ik wil het naadje van de 
volleybalkous weten!”

Bekijk dan de onderstaande spelregels:

1e divisie en lager
Per seizoen 2019-2020

Spelregels 2019-2020 - 1e divisie en lager  
(versie mei 2019)

Veranderingen Spelregels en HIA - 1e 
divisie en lager 2019-2020  (versie mei 
2019)

Extra uitleg spelregel “Onder het net 
doorkomen” (versie 1 september 2017)

Extra uitleg schermen (versie 30 
september 2016)

Extra uitleg spelerswissel (versie 30 
september 2016)

Eredivisie en Topdivisie
Per seizoen 2019-2020

Spelregels 2019-2020 - Eredivisie en 
Topdivisie  (versie juli 2019)

Veranderingen Spelregels en HIA - 
Eredivisie en Topdivisie 2019-2020  (versie 
juli 2019)

Overzicht verschillen spelregels tussen 
Ere- Top- en 1e divisie  (versie juli 2019)

Extra uitleg ballenkinderen met 5-ballen-
systeem (versie september 2017)

https://www.nevobo.nl/cms/download/5384/Spelregels%25202019-2020%2520-%25201e%2520div%2520en%2520lager%2520moederbestand%2520-mei%25202019.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/5384/Spelregels%25202019-2020%2520-%25201e%2520div%2520en%2520lager%2520moederbestand%2520-mei%25202019.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/5385/Veranderingen%2520Spelregels%2520-%25201e%2520div%2520en%2520lager%25202019-2020%2520-%2520mei%25202019.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/5385/Veranderingen%2520Spelregels%2520-%25201e%2520div%2520en%2520lager%25202019-2020%2520-%2520mei%25202019.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/5385/Veranderingen%2520Spelregels%2520-%25201e%2520div%2520en%2520lager%25202019-2020%2520-%2520mei%25202019.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/2411/uitleg%2520regel%2520Onder%2520het%2520net%2520doorkomen%2520-%25202017-09-01.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/2411/uitleg%2520regel%2520Onder%2520het%2520net%2520doorkomen%2520-%25202017-09-01.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/1065/uitleg%2520schermen%2520-%25202016-09-30.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/1065/uitleg%2520schermen%2520-%25202016-09-30.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/1096/uitleg%2520spelerswissel%2520-%25202016-09-30.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/1096/uitleg%2520spelerswissel%2520-%25202016-09-30.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/5512/Spelregels%25202019-2020%2520-%2520Ere-Topdivisie%2520-%2520juli%25202019.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/5512/Spelregels%25202019-2020%2520-%2520Ere-Topdivisie%2520-%2520juli%25202019.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/5509/Veranderingen%20Spelregels%20en%20HIA%20-%20Ere-Topdivisie%202019-2020%20-%20juli%202019.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/5509/Veranderingen%20Spelregels%20en%20HIA%20-%20Ere-Topdivisie%202019-2020%20-%20juli%202019.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/5509/Veranderingen%20Spelregels%20en%20HIA%20-%20Ere-Topdivisie%202019-2020%20-%20juli%202019.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/5507/Overzicht%20verschillen%20Ere-%20Top-%20en%201e%20divisie%20-%202019-07-05.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/5507/Overzicht%20verschillen%20Ere-%20Top-%20en%201e%20divisie%20-%202019-07-05.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/2482/Richtlijn%20ballenkinderen%205-ballen-systeem.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/2482/Richtlijn%20ballenkinderen%205-ballen-systeem.pdf




Teamindeling

Komend seizoen bestaat SSS uit 
onderstaande teams. Voor de 
wedstrijdschema’s, de uitslagen en 
standen kan je terecht op de site van de 
Nevobo. 

Advisie/SSS H1 Eredivisie
SSS H2 Tweede divisie
SSS H3 Derde divisie
SSS H4 Promotieklasse
SSS H5 Eerste klasse
SSS H6 Tweede klasse
SSS H7 Tweede klasse
SSS H8 Tweede klasse
SSS HTrim

KapMakelaardij/SSS D1 Tweede divisie
SSS D2 Derde divisie
SSS D3 Promotieklasse
SSS D4 Eerste klasse
SSS D5 Tweede klasse
SSS D6 Tweede klasse
SSS D7 Derde klasse
SSS D8 Derde klasse
SSS D9 Vierde klasse
SSS D10 Vierde klasse
SSS DTrim

ALGEMEEN

informatie start van het seizoen

Trainingsrooster

Het trainingsrooster is hier te vinden.
De communicatie over het trainingsrooster 
loopt tussen zaalplanner René van der 
Linden en de trainers van de teams. Voor 
vragen of opmerkingen kan je mailen naar: 
zalen@sss-barneveld.nl. 

https://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/CKL8Z1I%3Factivetab%3Dteams
https://sss-barneveld.nl/teams/trainingsrooster
mailto:zalen%40sss-barneveld.nl?subject=


SSS JA 1 Topklasse
SSS JA 2 Hoofdklasse
SSS JC 1 Topklasse
SSS JC 2 Tweede klasse

SSS MA 1 Hoofdklasse
SSS MA 2 Tweede klasse
SSS MA3 Derde klasse
SSS MB 1 Eerste klasse
SSS MB 2 Tweede klasse
SSS MB 3 Derde klasse
SSS MC 1 Eerste klasse
SSS MC 2 Tweede klasse

Voor vragen over de teamindeling kan je contact opnemen met de technische commissies:

herentc@sss-barneveld.nl
damestc@sss-barneveld.nl
jeugdtc@sss-barneveld.nl

SSS N5 1
SSS N5 2
SSS N5 3
SSS N5 4
SSS N5 5
SSS N4 1
SSS N3 1
SSS N2 1
SSS N2 2

Barrooster

Het barrooster voor de eerste helft van het 
seizoen staat weer online! Dus graag samen 
met je team er voor zorgen dat we te allen tijde 
barbezetting hebben!!! Het barrooster kun je 
vinden op https://sss-barneveld.nl/vereniging/
cheersss/barrooster. 

Zorg er met je team voor dat de bardiensten 
opgepakt worden door het team. Help nieuwe 
leden bij het draaien van bardiensten. Achter de 
kassa hangt de instructie voor het draaien van 
een bardienst. 

Let erop dat je als team ook verantwoordelijk bent 
voor het ophalen van de sleutel of het afsluiten 
van de hal en het wegbrengen van de sleutel. 

Mochten er vragen zijn, dan kan je altijd een mail 
sturen naar algemeen@sss-barneveld.nl. 
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redactie: gepko hahn
vormgeving: judith raggers - kuiper


