Handleiding bij het invullen van bardiensten
Alle leden van TIOD kunnen hun verplichte of vrijwillige bardiensten online invullen in het
barroostersysteem genaamd Barboek.nl.
Hieronder vind je een beknopte handleiding, waarin je kunt lezen op welke wijze je je bardiensten
kunt invullen en hoe je door het systeem kunt navigeren.
Lees vóór je je bardiensten gaat invullen eerst nog even de algemene regels ten aanzien van de
verplichte bardiensten. Deze vind je op de TIOD site onder Barroosters of INFO/BAR.
Inloggen in Barboek.nl
1. Ga naar de TIOD site (www.tiod.nl). Hier vind je een inlogscherm.
2. Vul daar je gebruikersnaam (dit is je KNLTB bondsnummer-rechtsonder op je KNLTB pas) en je
wachtwoord (dit is de eerste keer je postcode (zonder spatie, met hoofdletters)) in. Selecteer de
gevraagde plaatjes ter controle en klik vervolgens op: “INLOGGEN”.
3. Na de eerste keer inloggen word je verzocht je wachtwoord te wijzigen.
Invullen van je bardiensten
Je bent nu op de site van Barboek.nl. Om je 3 verplichte (of vrijwillige) bardiensten te kunnen
bepalen kun je op 2 verschillende manieren te werk gaan.
1. Je bepaalt voor jezelf op welke (minimaal) 3 dagen/tijden je je bardiensten wilt draaien.
Je klikt op het kopje “Zelf plannen”, kiest een maand en vinkt de gewenste datum/tijd aan.
Herhaal dit om je resterende bardiensten te bepalen. Klik op “Inplannen” en je bardiensten zijn
daarmee vastgelegd. Je kunt onder “Mijn bardiensten” zien welke diensten er voor jou zijn
ingepland.
Deze optie moet ook worden gebruikt door de 70+ leden die bereid zijn om op vrijwillige basis
één of meer bardiensten te draaien en door de bestuurs- en commissieleden om hun verplichte
bardienst in te plannen.
of
2. Je kiest niet voor vaste dagen/tijden en je vult dus niets in.
In dat geval zal Barboek.nl na de sluiting van de invulperiode 3 willekeurige bardiensten voor je
selecteren.
Indien je hebt gekozen voor optie 2 dan vind je enkele dagen na het sluiten van de invulperiode
onder “Mijn bardiensten” een overzicht van de tot dan toe voor jou geplande bardiensten. Kijk
voor de aanvang van iedere maand even onder “Mijn bardiensten” voor een update van je
ingeplande bardiensten.
Voor TIOD, maar onsinziens ook voor de leden zelf, heeft het sterk de voorkeur indien voor optie 1
wordt gekozen. Alle partijen weten dan waar zij aan toe zijn.
In alle gevallen zul je respectievelijk 10 dagen en 3 dagen vóór je bardienst een herinneringsmail
ontvangen.
E-mail en inloggegevens
Alle correspondentie inzake je bardiensten gaat via e-mail. Het is dus erg belangrijk dat TIOD beschikt
over je juiste e-mailadres. Zorg ervoor dat je juiste e-mailadres bekend is bij barrooster@tiod.nl en
ledenadministratie@tiod.nl . Geef wijzigingen altijd direct door.
Een verkeerd of oud e-mailadres is geen reden of excuus om geen bardiensten te plannen of deze
niet na te komen.
Mogelijk komen de e-mails van barrooster@tiod.nl niet door je spamfilter. Neem eventueel
maatregelen ten aanzien van de instellingen van je e-mail inbox om dit te voorkomen.

Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, dan kun je een nieuw wachtwoord aanvragen. Je gaat naar
www.barboek.nl en selecteert “Wachtwoord vergeten”. Vervolgens vul je je KNLTB bondsnummer, je
e-mailadres en het TIOD verenigingsnummer 71159 in. Klik op “Verzenden”. Je ontvangt dan binnen
een dag een nieuw wachtwoord. Als het ingevoerde e-mailadres niet bekend is (je krijgt dan de
melding !! De opgegeven gegevens komen niet voor in de systemen van Barboek.nl !!), neem dan
direct contact op met barrooster@tiod.nl .
Veel succes!

