Bardienst instructies
Binnenkomen / deuren openen
1. Zorg dat je minimaal 10 minuten voor je dienst aanwezig bent in het
clubhuis
2. De algemene sleutel van het clubhuis zit in het kluisje buiten, de code is
1276A, deze sleutel opent de voordeur van het clubhuis
3. In de tussenruimte zit, rechts naast de AED, een klein kluisje. Deze kun
je openen met de code welke via de mail hebt ontvangen (afzender:
clubinfo) en het schuifje naar onder te schuiven. In dit kluisje zit de sleutel
waarmee je de deur naar het bargedeelte van het clubhuis opent, alsook
een sleutel voor de grijze deur naar de keukenruimte.
De bar openen
1. De kassa staat altijd aan, tik tegen het scherm en het optiemenu
verschijnt vanzelf, u kunt de eetproducten en dranken eenvoudig kiezen
door deze aan te tikken
2. Betalen met PIN of KNLTB-pas (contant slechts in hoge uitzondering). Evt
kleingeld ligt in een lade in de keukenruimte, en kan bij aanvang van de
bardienst onderin de kassa worden gestoken.
3. De tap met bier staat ook altijd aan, u hoeft niets te doen.
Koffie apparaat
1. Voor koffie, thee & warme choco staat een groot (rood) apparaat klaar,
deze is altijd gevuld en klaar voor gebruik.
2. Voor ingebruikname moet een sleutel gehanteerd worden. Deze kleine
sleutel zit aan een grote zilveren sleutelbos. Deze bos ligt in de lade met
het kleingeld in de keukenruimte. De sleutel stopt je onderaan in het
koffieapparaat, dan een halve slag draaien, dan komt op het scherm van
de koffiemachine ‘gratis’ te staan. Vanaf nu is het apparaat eenvoudig te
bedienen.
Koelkasten achter de bar met fris & wijn
1. De koelkasten met fris & wijn gaan open na het verwijderen van de balk
met ook een kleine sleutel aan bovengenoemde zilveren sleutelbos. Als je
met de sleutel het slot hebt verwijderd, kun je de balk simpelweg
weghalen en de koelkasten openen.
2. Bij het eventueel op geraken van frisdrank, bier etc uit de koelkasten, kan
er altijd worden bijgevuld vanuit de achterste, 2e keukenruimte, waar
kratten staan met extra frisdrank, wijn, bier etc.

Overall
1. Haal regelmatig vuil vaatwerk op van de tafeltjes en het terras
2. Zorg voor achtergrond muziek
3. Houd de voorraad in de koelkasten onder de bar op peil
4. Als het niet druk is, ruim iets op, veeg de kantine vloer, of maak schoon
5. Check of de toiletten schoon zijn en er voldoende wc papier aanwezig is
6. Zorg er voor dat de lege flesjes van bier en frisdranken in de juiste kratten
worden geplaatst links onder de bar. De leverancier neemt niet
gesorteerde kratten niet mee.
Snoep en chips
1. Snoep, koeken & chips staan op de bar.
Eten/snacks
1. Tosti’s en vlamtosti’s liggen gereed voor gebruik in dozen in de vriezer in
het 2e keukengedeelte helemaal achterin. Bij het bereiden van de tosti’s
deze graag direct vanuit de vriezer in het grote tosti-ijzer leggen, en dan 5
minuten erin laten. Ketchup staat in keukenruimte in grote doos.
2. Flessen met mayo staan gereed in keukenruimte.
3. Patat kan in plastic bakjes, deze staan klaar in de keuken.
4. Broodjes en/of snacks kunnen worden geserveerd op de papieren witte
schoteltjes, staan ook gereed in de keukenruimte.
5. Patat ligt in de vriezer achterin, in het 2e keukengedeelte. Afhankelijk van
hoeveelheid een portie uit de grote zak halen of gehele zak mee naar
keukenruimte nemen.
6. Snacks (frikandel, kroket, hamburger, kipnuggets, bitterballen,
competitieschotel) liggen ook in de vriezer, in het 2e keukengedeelte.
7. Gebruiksaanwijzing friteuse hangt aan de witte muur naast de frituur. NB
We gebruiken maar 1 friteusepan, niet 2 tegelijkertijd.
8. Alle snacks en patat gaan in het frietvet, hou ongeveer 4 a 5 minuten aan
9. Voor klaarmaken broodjes met ham/kaas/snacks etc graag verzoek aan
ochtend shift dienst om deze tijdig uit de vriezer in 2e keukengedeelte
te halen voor ontdooiing (vaak bij evenementen).
Afsluiten
1. Zorg dat alles afgewassen is en maak de bar en de keuken goed schoon
2. Veeg de vloer achter de bar en in de keuken netjes aan.
3. Hang de theedoek te drogen over de verwarming in de keuken
4. Zet alle stoelen en tafels (zowel binnen als buiten) weer netjes klaar.
5. Doe alle lichten uit en check of de verwarming niet te hoog staat.

6. Sluit alles weer goed af, dus leg de zilveren sleutelbos met koffiesleutel
en balksleutel weer terug in de geldlade in de keukenruimte, sluit de grijze
deur en tussendeur clubhuis af met de sleutel en leg deze in het
vergrendelde kastje in de tussenruimte (om te sluiten heb je de code weer
nodig)
7. Sluit dan de club af met de algemene sleutel en leg deze in het
vergrendelde kluisje buiten.

Iedere barman/vrouw is verplicht het certificaat
“Verantwoord alcohol schenken” te halen. Wat houdt dit in?
Alle sportorganisaties met een bar in eigen beheer zijn verplicht hun
vrijwilligers het Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) certificaat te
laten halen. Doel van de instructie is om barvrijwilligers kennis bij te brengen
over het verantwoord schenken van alcohol en deze te toetsen middels een
test. De test bestaat uit 20 multiple choice vragen. Wanneer de test succesvol
is afgerond is de aanvrager een gekwalificeerde barvrijwilliger. Vul bij het
invoeren als bar verantwoordelijke ernstvansonsbeek@hotmail.com in. Hij
ontvangt dan een e-mail dat je de test hebt gemaakt. Graag ook zelf het
certificaat afdrukken en in het barboek toevoegen. Alle leden die bardienst
draaien dienen het IVA certificaat te hebben. In totaal kost je dit zo´n 20
minuten. Je kan alle informatie en de test vinden op: https://www.nocnsf.nl/iva
Ben je vergeten deze online test te maken, doe dat dan nu snel en stop jouw
certificaat in deze map!
Indien je bardienst draait zonder Certificaat Verantwoord alcohol schenken,
kunnen we als vereniging een boete krijgen. Deze berekenen door aan de
desbetreffende barvrijwilliger.
Het je vragen of opstaan er problemen tijdens je bardienst neem dan contact
op met Ernst van Sonsbeek op (06-22965065).

