
Procedure bardienst VLTC 

 

Voordat je begint: zet even een paraaf op de planningslijst van de bardiensten. Deze hangt op de deur naast de 

afzuigkap in de keuken. Ben jij ter vervanging van degene wie eigenlijk bardienst had? Zet dan jouw naam bij de 

desbetreffende datum zodat we weten dat jij er was! Staat jouw naam/paraaf hier niet op, dan kunnen we jou 

aan het einde van de maand niet uitbetalen! 

 

Lampen 

Onder de kassa vind je de knoppen om alle lampen in de kantine en buiten te bedienen. Zet deze aan en zorg 

ervoor dat je deze ook weer uit doet wanneer je de kantine verlaat. 

Aan de zijkanten van deze knoppen vind je ook de bediening voor de verlichting van de bloempotten buiten (ja, 

ja… deze hebben ook verlichting!) en de spotjes. Vergeet deze ook niet uit te doen voordat je weg gaat! 

De buitenlampen op de banen gaan op een andere manier aan. Als je de deur naar de herenkleedkamer opent 

zie je de knoppen voor de bediening van de baanlampen hangen. Groen is aan, rood is uit. 

 

Koelingen 

Op beide koelingen vind je een (rode) schakelaar waarmee je de lampen van de koelingen kan aan- en 

uitzetten.  

 

Kassa 

Achter het scherm van de kassa vind je de aan-/ uitknop. Druk deze in, waardoor het systeem opstart (kan even 

duren). Druk op ‘aanmelden’ en het systeem start zichzelf op. 

 

Handige weetjes: 

- Druk op ‘saldo’ om een bon van een lid te kunnen openen en inzien. Hier kan je ook een nieuwe bon 

aanmaken (druk rechts op ‘nieuw’, als een tafel bijvoorbeeld gedurende de avond drankjes hierop wil 

zetten om het aan het einde van de avond af te kunnen rekenen; 

- Heeft iemand een aantal drankjes besteld? Sla deze aan en klik op ‘betaal’. Je kan hier kiezen om de 

drankjes op een bon te boeken, zoals hierboven benoemd.  

Wil een groep deze rekening delen? Klik dan op ‘deelbetaling’ en voer het bedrag in wat gewenst is te 

betalen. 

- Iedereen dient zijn of haar bon te betalen voor vertek; 

- CONTANTE BETALING IS VANAF 1 SEPTEMBER 2019 NIET MEER MOGELIJK! 

 

Werkzaamheden tijdens bardienst 

- Bij dienst op maandag en donderdag: de koffiemachine reinigen adhv de handleiding; 

- Vaat-, hand- en theedoeken verschonen in de keuken; 

- Koelkasten bijvullen (dranken welke er al in staan voorin laten staan); 

- Glazen goed spoelen en waar ruimte aan het einde vd dienst in de vaatwasser; 

- Tafels en stoelen schoonmaken nadat de mensen weg zijn gegaan; 

 

Afsluiting 

- Lampen koelingen uitzetten; 

- Kassa afsluiten; 

- Zorg dat de tafels en stoelen van buiten binnen in de kantine staan; 

- Zorg ervoor dat de schuifpui dicht is en de gordijnen gesloten zijn; 

- Zet de lampen in de kantine, buiten, de spotjes, de bloempotten en de banen uit. 


