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: juni 2018

Reserveringen - intro
Met de komst van een clubgebouw is de afgelopen jaren flink
geïnvesteerd in allerhande materialen. Denk aan tenten, bankjes,
tijdwaarneming, vlaggen, speakers en een aanhanger. Deze spullen
worden veel gebruikt, precies wat de bedoeling is. Echter, door het
frequente gebruik bestaat er ook steeds meer kans op ‘dubbele
boekingen’. Om deze reden is een reserveringssysteem opgezet voor
het reserveren van materialen en het clubgebouw.
In 2018 maken we een start met het werken via dit systeem. Materialen en het clubgebouw dienen
door de (voorzitters) van de commissies te worden gereserveerd (via Google Agenda). Aan deze
kalender is een materiaal beheerder gekoppeld. Voorlopig is dit nog een vacature, in de tussentijd
waargenomen door Siebe Vrieswijk. Mocht je zelf materiaalbeheerder willen worden of iemand
hiervoor kennen, laat het dan weten! (reservering@zwaluwendeventer.nl).

Werkwijze
De werkwijze houden we simpel: wil een commissie materialen van de club en/of het clubgebouw
gebruiken, dan dient dit altijd via de Google kalender gereserveerd te worden.
1. Ga naar je eigen digitale agenda (Office, Apple, Google, etc.)
2. Stuur vanuit je eigen kalender een uitnodiging naar: reservering@zwaluwendeventer.nl
3. Geef in naam item aan waar reservering voor is. Bijvoorbeeld: ‘Reservering materialen
Veteranenwedstrijd’ of ‘Reservering clubgebouw voor vergadering x’
4. Geef aan voor welke tijd je de materialen / clubgebouw wilt reserveren
5. Geef in tekstveld aan welke materialen (zie bijlage voor materialen lijst) je wilt reserveren (en
eventueel hoeveel, bijvoorbeeld ‘2 tenten’ ipv ‘tenten’) en wat je contactgegevens zijn (zie
voorbeeld in figuur onder)
a. Te reserveren materialen: <materiaal 1> <materiaal 2> <materiaal 3>
b. Contactgegevens: <naam> <telefoonnummer> <e-mail>
c. Ophalen materialen: zelf (beschikt over sleutel) of in overleg (via
materiaalbeheerder).
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6. De reservering komt in de reserveringskalender te staan, de materiaalbeheerder geeft
terugkoppeling wanneer er problemen ontstaan (dubbele boekingen). Je kunt dit deels zelf
voorkomen door voordat je een reservering doet al even de kalender te raadplegen en zo
nodig afstemming te zoeken met degene die gereserveerd heeft.
7. De kalender komt op de (nieuwe) website te staan, voorlopig te raadplegen op huidige
website Contact => Site Gebruikers => Reserveringen materiaal
(http://zwaluwendeventer.nl/reserveringen-materiaal.html)
Notabene: een reservering geeft niet automatisch het recht dat materialen beschikbaar zijn. Bij
problemen (dubbele boekingen) zoekt materiaalbeheerder afstemming met als doel om in
onderling overleg eruit te komen.
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Bijlage 1: Materiaal lijst
Nb: onderstaande tabel is een voorzet, dient aangevuld te worden met oa NTFU spullen +
controleren aantallen.
Item
Clubgebouw
Tenten
Houten tafels + bankjes
Statafels
Zwaluwen beachvlaggen
Mylaps systeem (excl. lus)

Aantal
1
3
4
3
3
1

Mylaps systeem (incl. lus)
Mylaps transponders

50

Geluidsinstallatie
Racefiets (jeugd)
Mountainbike
Jeugd MTB’s (26 inch klein frame)
Tandem race
Tandem mountainbike
Aanhanger
Aggregaat (4.000 watt max.)
IJzeren paaltjes (tbv afrastering)
NTFU spullen

1
10
10
2
2
2
1
1
30

Opmerkingen
Inclusief zijwanden, haringen, scheerlijnen
4x set van 1 tafel + 2 bankjes

Laptop + decoder + barcode scanner
Vrijwilliger met kennis van het system vereist
Laptop + decoder + barcode scanner + detectielus
Vrijwilliger met kennis van het system en detectielus vereist
Verdeeld over 2 dozen, geef aan hoeveel stuks nodig. Let op:
vervangingswaarde per transponder is €100,-. Bij verlies wordt
dit in rekening gebracht.
Bestaande uit 2 speakers + microfoon + bekabeling

Denk aan benzine!
Inventarisatie volgt nog

