
Werkzaamheden en richtlijnen voor de barmedewerker

Gebruik sleutel:

Maandag, dinsdag en donderdagmorgen: sleutel van Herman Driessen

Zondagmorgen, maandag en dinsdagavond sleutel van Karel Witjes

Woensdagavond sleutel van Stefan Hendriks

Donderdagavond sleutel van Jos Mattijssen

Vrijdagavond sleutel van Gerard van Gemert

Openen en sluiten clubgebouw

- Bij openen clubgebouw slot aan de binnenkant omdraaien, zodat de deur niet vanaf de

buitenkant geopend kan worden

- Zijdeur in de kantine altijd open maken (brandweer voorschriften)

- Het is verplicht om altijd minstens één persoon bij de bar aanwezig te hebben die het

bijbehorende certificaat IVA of het diploma Sociale Hygiëne heeft behaald.

- Zorg altijd dat je achter de bar staat, zodat iedereen kan zien dat ze bij jou een drankje

kunnen bestellen

- Na afloop bar ,keuken en kantine netjes achterlaten

- Koeling bijvullen als dat nodig is (iedereen heeft graag een koel biertje)

- Kleedkamers en toiletten nakijken

- Deur naar bergruimtenop slot doen

- Zijdeur weer op slot maken en knippen er op doen. Als de pui open is gemaakt deze ook weer

afsluiten met hendel.

- Zie aparte instructie voor bediening verlichting en verwarming terras.

Afrekenen en afsluiten kassa

- Zo veel mogelijk mensen laten pinnen

- Na afloop papieren geld uit de kassa halen, afdracht formulier invullen (hoeveel papieren geld

je afstort en je naam invullen, met tijdstip van afsluiten). Geld met formulier en envelop

deponeren in de kluis, in de berging.

Voor de bardienstmedewerkers geldt koffie/thee gratis.

Let op: geen alcohol schenken aan jeugd onder de 18 jaar en tijdens jeugdactiviteiten/competitie.

Zie verder het bestuursreglement t.a.v. alcoholverstrekking met de in acht te nemen regels.

Dank voor de hulp,

Het bestuur



Instructie voor bediening verlichting en verwarming terras

Samenvattend:

Bij binnenkomst:
A uitzetten
Desgewenst B en C aanzetten

Voor vertrek:
Indien ingeschakeld B en C uitzetten
A aanzetten

De wat uitgebreidere uitleg:

A Zodra je ’s avonds de bar opent dan kun je in de keuken de buitenverlichting met bewegingssensor

uitschakelen. De lichtknop bevindt zich rechts achter de deur van de keuken naast de dispenser.

B Tegen de achterwand boven de diepvries vindt je deze schakelaars. Hiermee kun je de

terrasverlichting aanzetten en desgewenst ook de buiten-stopcontacten.

C. Tot slot de buitenverwarming, deze schakelaars vindt je bij de oude stoppenkast.

Hiermee kun je de verwarming / heaters aan en uitzetten.


