BAR INSTRUCTIES
Zie donker roze multomap BAR INSTRUCTIES: alle wetenswaardigheden.

OPSTARTEN VAN DE BARDIENST:
n.b. niet alle punten zijn van toepassing voor de zondag



Tijdens de eerste bardienst op zaterdag komt een vaste vrijwilliger helpen met
opstarten. Deze neemt ook een print mee van het barrooster en wedstrijdschema.



Eerste prioriteit: zo snel mogelijk en voortdurend koffie zetten (volle kan water, twee
scheppen koffie). Koffie en theewater in thermoskannen. Muziekinstallatie aanzetten.



Baas van de Ochtend (blauwe jas) – zorgt tot 12 uur voor coördinatie wedstrijdzaken,
velden, scheidsrechters, schema wedstrijdtafel.



Zaterdag Barhoofd: Voorraadhok openen.
Voldoende VOORRAAD uit voorraadkast (bekertjes, ranja, koffie e.d., ketchup)
Checken of WC’s in orde zijn, voldoende WC papier, afdroogpapier.
Bij vertrek Barhoofd voorraadhok weer afsluiten.



Sleutelkastje openen. Sloten en stangen verwijderen bij de koelkasten (bar en
keuken). Grote koelkast slot openen. Vrieskist met ijsjes van het slot. Sleutels terug in
sleutelkastje. Kleedkamers bij Polysport openen. Sleutelkastje weer afsluiten.



Spullen uit voorraadhok of koelkast in de bar plaatsen: candybars, chips, snoepzakjes,
kassa lade met wisselgeld en consumptie bonnen. Doos met enkele bitjes in keuken.
Op de bar twee setjes suiker/melk/lepeltjes/afvalbakje, doosje met thee, koekjes.



Geiser aansteken. Zonodig rommel of afwas wegwerken en bar schoonmaken.
Wedstrijdfluitjes in heet sop hangen (kleine ranja kan) en daarna afspoelen.
Check ranja trays en dienbladen.



Op zondag: aansluiten van de tapinstallatie (zie binnenzijde tapkast).
Op zaterdag wordt vanaf 16.00 uur alcohol geschonken.
Alcohol alleen voor 16+ (bij twijfel vraag legitimatie)



Formulier “BARDIENSTEN en GRATIS VERSTREKKINGEN” invullen.

BARDIENST ALGEMEEN:
n.b. niet alle punten zijn van toepassing voor de zondag



Ontvangst bezoekende teams: gewijzigd sept 2011
max. 5 consumptie bonnen geven, bezoekend team afvinken op wedstrijdschema,
doorverwijzen naar coach MHC Dieren, coach verzorgt formulieren bij wedstrijdtafel.



Ingeleverde consumptie bonnen in kassa – gratis verstrekking turven (ook ranja
trays).
Let op alle frisdrank in de Coca-Cola koelkast is alleen voor de verkoop!!



Verkoop van drinken en eten invoeren in de kassa. (zie instructie, naast de kassa)



Vooral in de ochtend regelmatig koffie blijven zetten (volle kan water, 2 scheppen).



Tosti of andere etenswaren volgens aangeplakte info klaarmaken.



Scheidsrechterfluitjes uitreiken en wijzen op dragen blauwe bodywarmers.
Bij inlevering een gratis consumptie (max. €1,- en turven).



Ranja schenken voor beide teams na afloop van elke wedstrijd (grote 3 liter mengkan):
zie wedstrijdschema voor tijdstip en aantal
F-team minimaal 6 spelers, spelen 2x15 minuten.
E-team minimaal 6 spelers, spelen 2x25 minuten.
8E / 8D-team minimaal 8 spelers, spelen 2x30 minuten.
A t/m D-teams, minimaal 11 spelers, spelen 2x35 minuten.



EERSTE HULP: pleisters achter de bar, complete EHBO doos hangt in keuken,
zie ook sticker met info betreffende HERSENSCHUDDING, coldpacks / zakjes
diepvriesgroente voor blessures liggen in vriezer in hal (theedoek erbij geven).
NOODHULP: zie telefoonnummers voor in Instructie Map.
AED defibrillator: beschikbaar bij tennisclub Polysport.



Kleedkamers: zijn beschikbaar bij Polysport (sleutel in sleutelkastje).



Tijdens het vervullen van de bardienst mag een beperkt aantal consumpties worden
gedronken uit de 1,5 ltr frisdrankflessen, cq koffie e.d.(ook turven).
Overige producten en eten wordt niet gratis verstrekt.



Lege ranja en PET flessen (Aquarius cq koffiebekertjes) in vuilniszak (plastic afval),
Lege glazen flessen (frisdrank, wijn) in kratten bar en keuken,
Overige lege plastic frisdrank flessen in grote verzamelzak.



Lege dozen in halletje in mand (plat/klein maken), NIET in afvalcontainers (te snel vol)



Gebruikt servies afwassen en opruimen.



De bardiensten later op de dag zijn meestal zeer rustig. Toch graag aktie - alvast
opruim/schoonmaak werkzaamheden uitvoeren ter afsluiting van de dag.
Zie checklist in keuken – voor rustige momenten, laatste bardienst,
sluitingsdienst



Aan het einde van de bardienst, de bar overdragen aan het volgende koppel
(Zonodig uitleg over wetenswaardigheden, denk ook aan namen opschrijven op
formulier, turven verstrekkingen, uitgeven consumptie bonnen, turven bezoekers).



Komt er geen aflossing opdagen, in eerste instantie de mensen bellen (zie rooster),
indien nodig de coach/ouders van het betreffende team op het veld vragen de
barbezetting te regelen (svp op formulier noteren wie niet zijn gekomen).

LAATSTE BARDIENST EN AFSLUITEN:



De laatste bardienst van de dag is incl. werkzaamheden betreffende opruimen en afsluiten.
Het laatste half uur, op de zaterdag, komt een vaste vrijwilliger helpen met de afronding.

CHECKLIST – voor rustige momenten, laatste bardienst, sluitingsdienst
 Afwas – schoon en opruimen
 Ranja trays – schoonmaken en droog opruimen (!! gaat schimmelen)
 Dienbladen – schoonmaken en opruimen
 Ranja kannen – afwassen
 Thermoskannen – schoonmaken
 Koffie kannen – afwassen
 Tosti-ijzer – platen schoonmaken
 Magnetron en gasfornuis – schoonmaken (eventueel gastoevoer dicht)
 Koffiezet apparaat en filterhouder – legen en schoonmaken
 Schoonmaak keuken aanrecht enz.
 Aangebroken ranja flessen in koelkast keuken (ivm mieren)
 Bar en taproosters – schoonmaken
 Zit-speel hoek kinderen – opruimen en schoonmaken
 Tafels en stoelen – ordenen en schoonmaken
 Rondslingerende rommel opruimen (ook picknicktafels buiten)
 Volle vuilnisbakken legen en nieuwe zakken erin (ook buiten, sleutel in sleutelkastje)
 Afval karton – klein en plat in mand in de hal (NIET in containers)
 WC papier en handendroogpapier evt. aanvullen
 Clubhuis en hal stofzuigen, bar-keuken en WC’s vegen
 WC’s inclusief wanden, vloer en fonteintjes – schoonmaken
 Keuken en barvloer – dweilen.
 sopwater in WC weggooien - NIET in gootsteen – te veel zand
 Materialenhok buiten afsluiten
 Kleedkamers bij Polysport afsluiten (sleutel in sleutelkastje)
 Sluiten van luiken, ramen op knip, balk voor dubbele deuren
 Doeken uit waszak meenemen – wassen en schoon retour
 Kas afhandelen: muntlade in voorraadhok, papiergeld tellen, met verstrekkingenlijst in dichte
enveloppe met naam, datum en bedrag erop, in “brievenbus” in de keuken.
 Opbergen alle spullen in koelkast en voorraadhok, afsluiten bar en keuken koelkasten en
vriezer, afsluiten vrieskist met ijsjes, sleutels ophangen in sleutelkastje.
 Sleutelkastje afsluiten.
 Thermostaat (naast keukendeur) op 10 ºC
 GEISER UIT !! Muziek uit, alle lampen uit, veldverlichting uit (in meterkast).
 Voorraadkast afsluiten.
ALLEEN OP ZONDAG:
 Biertap afsluiten (zie binnenzijde tapkast)
 Bar en taproosters (OOK ONDERKANT) – schoonmaken
!!

LAAT NIET DE TROEP ACHTER VOOR EEN ANDER

!!

