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Algemeen

Hoogtepunten:
 Bijna volledige jaar “normaal”

 Hogere winst dan begroot

 Barrooster via zelf plannen redelijk verlopen

Dieptepunten:
 Bezetting commissie

 Zeer beperkte omzet ten opzichte pre-corona jaren

 Politieagentje spelen (waarschuwing voor overlast)

De bar heeft een belangrijke functie binnen de vereniging. Ten eerste wordt een kopje koffie/thee,
een drankje en hapje door velen op prijs gesteld. Dit zorgt namelijk voor een bepaalde gezelligheid
en sfeer op het park. Daarnaast is de winst die gemaakt wordt op de verkoop uitermate belangrijk
om de vereniging draaiende te kunnen houden zonder de contributie exorbitant te moeten verhogen.

Samenstelling
De bar werd het afgelopen jaar gerund door Ralf van Hal en Andre van Beveren. Isolde Brasz
verzorgde de schoonmaak en het vullen van de koffieautomaat, en Marco verzorgt de schoonmaak
van de frituur en helpt meerdere zaken.
Heel veel werk wordt ook nog steeds verzet door de groep dames die zorgt voor de schoonmaak van
de keuken en de koel/vrieskasten in de Cabin.

Aanvulling is echter hard nodig!!!
Op dit moment wordt namelijk alleen het minimale uitgevoerd om de bar open te houden.
Op allerlei vlakken is extra inzet nodig (vernieuwing, herinrichting keuken, prijszetting, inzet
tijdens toernooien, organisatorisch), zo is er aangegeven dat er geen capaciteit is om een volledig
nieuw dienstenplan voor 2023 te maken zonder inzet van anderen. Ontbreken van dit plan resulteert
erin dat er nog minder diensten gaan zijn, en mogelijk evenementen geen doorgang kunnen vinden.
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Financiën
De financiën staan uiteraard in het overzicht van de penningmeester, maar hier nogmaals specifiek
de bar. Het belangrijkste hierin is dat er een winst van bijna 12k euro is behaald, wat meer was dan
begroot. Echter was de begroting conservatief omdat op dat moment nog veel onduidelijk was over
eventuele corona-maatregelen. De omzet en winst waren namelijk ruim minder dan in de jaren pre-
corona behaald werd.

Inkomsten Omzet bar Uitgaven Inkoop bar Tap+koffie+kassa
Contant 376.15 Bierwacht 395.05
Pin 28215.28 Koffieautomaat 597.31
Koffie 4272.15 Kassasysteem 1733.83
Statiegeld 86.3 Heineken -163.37

KM 10352.18
Breugem 906.14
Gall & Gall 841.31
Divers 1379.79
Koffie 1338.21
Makro 619.01
Gerstengel 3043.33

Totaal 32949.88 18316.6 2726.19

Winst 11907.09

Van Heineken is er alleen een kortingsbedrag terugontvangen, maar er is geen afname meer
geweest. Sinds Heineken de levering van hun producten door Sligro laat doen is dit mis gegaan, wat
tot veel gedoe leidde. Daarnaast konden we via Krijt Moester (sponsor) en later Gerstengel
Heineken bier voor een vergelijkbaar bedrag of minder afnemen zonder de problemen bij de
levering. Ook Gall en Gall Westerwatering en Breugem zijn sponsoren en leveranciers waar altijd
op een goede manier zaken mee te doen zijn.
De omzet wordt voornamelijk gemaakt tijdens de twee open senioren toernooien en de competitie
weekenden. De bijdrage tijdens de doordeweekse dagen is afgenomen, de bar is minder vaak
openen en de reguliere groepen die zelf de bar openden zijn er niet meer of kleiner geworden.
Het is ook duidelijk dat men over het algemeen gewoon minder consumeert, waardoor het erg
onwaarschijnlijk is dat de omzetten van enkele jaren geleden weer gehaald zullen worden.

Bardiensten
Dit was het eerste volledige jaar waarin de dienstenplanner van de KNLTB, via welke leden
zichzelf kunnen inplannen is gebruikt. Dit had/heeft nog wel wat opstartproblemen en vraagt bij
veel leden om een verandering in gedrag van afwachten tot je wordt ingedeeld naar actief een dienst
reserveren. Hiervoor zijn heel wat mailtjes nodig geweest, maar uiteindelijk zijn de meeste diensten
door leden zelf ingepland en is bijna iedereen ook komen opdagen. Hopelijk gaat dit het komende
jaar opnieuw (met minder mailtjes) lukken. Een groot deel van de diensten voor heel 2023 staat
alweer open, inschrijven kan dus!!
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De nieuwe opzet betekent echter ook dat er niet altijd meer iemand staat die alle ins en outs van de
bar weet (die personen zijn er bijna niet meer). Als lid ben je dus zelf verantwoordelijk om de
noodzakelijke inzet te tonen om een bardienst tot een goed einde te kunnen brengen.
Vooraf het benodigde certificaat ‘verantwoord alcohol schenken” halen, de (verkorte) handleiding
doornemen, en tijdens de dienst een actieve houding aannemen om zaken uit te zoeken en op te
lossen. Want hoe er ook geprobeerd is, niet alles wat er kan gebeuren kan in een handleiding
worden opgenomen.  Suggesties en aanvullingen zijn echter altijd welkom.

Slotwoord
Het belang van de bar is in de eerste paragraaf al aangestipt, om deze functie te kunnen blijven
vervullen dienen er ten eerste voldoende vrijwilligers bereidt te zijn om mee te helpen. Ten tweede
zijn we afhankelijk van het hebben van de vergunning om drank te mogen schenken en een bar uit
te mogen baten. Dit betekent dat we moeten voldoen aan allerlei regels aan gaande hygiëne
(niet je eigen voedingsmiddel in de koelkasten plaatsen, schoonhouden van de bar, tafels en keuken,
etc.), vrijwilligers met de juiste certificaten, het niet nuttigen van zelf meegebrachte sterke-
alcoholische dranken, houden aan de wettelijk sluitingstijden en het opvolgen van regels voor
muziek en tv.
Helaas nemen niet alle leden dit zo nauw, en moet er te vaak politieagentje gespeeld worden door
de barcommissieleden om overtredingen te voorkomen. Helaas werkt zelfs dat niet altijd, met als
resultaat dat we afgelopen jaar een waarschuwing vanuit de gemeente hebben ontvangen, waarbij
gehint is op extra controles. Dit maakt het alleen maar belangrijker om de geldende regels te volgen,
maar ook elkaar aan te spreken als dit niet gebeurt. De leden van de barcommissie en/of bestuur
kunnen namelijk niet overal zijn.

Hopende op extra aanwas voor de commissie.

Namens de Barcommissie;

Ralf


