
Handleiding inschrijven voor een bardienst: 
 

1. Ga naar de website www.wvaalsmeer.nl 
2. Ga naar “Mijn WVA  barplanning. 

 
3. Je krijgt dan het inlog scherm te zien. 

Login met je gebruikersnaam en wachtwoord. 
Weet je deze gegevens niet meer klik dan op “wachtwoord vergeten?” 
De gegevens worden dan automatisch naar het bij de WVA bekende 
e-mailadres gestuurd. 

 
 
 

4. U ziet nu een pagina met een korte uitleg. 
Na het lezen klikt u op de knop  

 
 
 

5. Het inladen van alle openstaande bardiensten kan eventjes duren. 
U bent nu op de bardienst planning pagina. 
 
Kies de maand waarin u een dienst wilt doen: 
 

 
6. Kies één of meerdere diensten waar je je voor in wilt schrijven door in het 

vierkantje er voor te klikken. 



 
 
 

7. Als je alle gewenste bardiensten hebt aangeklikt scroll je naar het eind 

van de pagina en klikt op . 
8. Vanaf dan zal die bardienst voor anderen niet meer zichtbaar zijn. 

Men kan daar dus niet meer op inschrijven. 
9. Ook wordt er meteen een email naar je gestuurd met de bevestiging. 

In deze mail staat een link die je nog even moet aanklikken om de 
bevestiging definitief te maken. 

10. Als de barcommissie een bardienst wijzigt of afzegt dan ontvang je 
automatisch een berichtje dat de dienst is geannuleerd. 
 

11. Je kan zien wie wanneer op een bardienst gepland staat door naar 
“Agenda’s  Bardienst indeling” te gaan. Alle ingevulde bardiensten 
staan daar. Ook daarvoor moet je ingelogd zijn. 

12. Om alleen je eigen bardiensten te zien ga je naar “Mijn WVA  Mijn 
bardiensten”. 
 

13. Ruilen? 
Om een bardienst te ruilen wordt je verzocht zelf met een medelid 
contact op te nemen. 
Telefoonnummers en mailadressen staan in de ledenlijst op de website. 

14. Wil je van een bardienst afgehaald worden of heb je geruild dan moet je 
een mail sturen naar admin@wvaalsmeer.nl  
Dat kan niet zelf gedaan worden. 
 

15. Voor elke bardienst worden er automatisch herinneringen verstuurd met 
daarin ook uitleg over de bar e.d. 

 


