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Allereerst dank dat je bardienst draait. TV Nederhorst is een vereniging 
waar de bar in eigen beheer is. Dat levert een aantal voordelen:

• Een eigen bar is een belangrijke inkomstenbron voor de club.
• We houden de prijzen laag.
• Het geeft flexibiliteit;  bij TV Nederhorst mag je je eigen gebak en koude 

hapjes mee nemen bij de competitie.
• Het is gemakkelijker om activiteiten te organiseren; we hebben alles in eigen 

beheer.

De bar in eigen beheer kan alleen met veel vrijwilligers. 
Als Barcommissie proberen we het zo gemakkelijk mogelijk te maken 
voor onze vrijwilligers. Suggesties zijn welkom, schrijf het in de witte 
instructiemap op de bar!
De Barcommissie



• TV Nederhorst heeft de bar in eigen beheer. Jij draait als lid bardienst 
en hebt als gastvrouw/gastheer een aantal taken, zoals:

1. Je bent verantwoordelijk voor het toezicht, zowel in het clubhuis als op het park

2. Je bent toezichthouder vanuit de Instructie Verantwoord Alcohol Schenken 

3. Onze club  heeft het doel van een ‘Rookvrije generatie’ omarmd. Zie daar svp op 
toe! Op het hele park, dus ook op de parkeerplaats mag niet gerookt worden!

4. Het opruimen van de bar, de tafels (binnen en buiten) en de keuken

5. Het bijvullen van de voorraad

6. Buitenmeubilair  op z’n plek 

7. Het afsluiten van het clubhuis.

•Als Gastvrouw / Gastheer sta je klaar om voor de leden en bezoekers 
van de club een lekker kopje koffie, een drankje of een versnapering te 
verzorgen.

•Sfeer in het clubhuis is van groot belang. 
Als je dan toch bardienst hebt, maak er
dan wat leuks van:

• Muziek aan (Sonos met bijvoorbeeld Spotify)

• De kaarsjes aan als het donker wordt 

• ‘n Bakje nootjes 

• De verlichting aan.

•De tijden van je bardienst weet je. Op normale avonden wordt om 
22.30 de laatste ronde geschonken. Als het echt heel slecht weer is en 
ook blijft kun je vervroegd afsluiten. Bij de competitie op vrijdagavond  
blijft de bar open tot een uur na de laatst gespeelde bal. Uiterlijk om 
00.30 uur moet het clubhuis echt op slot in verband met de 
alarminstallatie (actief tussen 01.00 en 08.00 uur). 

2



Brand
• Probeer de brand te blussen
• In de tennishal hangen brandslangen
• De brandblusser en branddeken 

hangen bij de ingang van de keuken
• Bel

AED
• Als er iemand bewusteloos is geraakt 

start direct met reanimeren

• Bel          en geef aan dat het gaat om

een reanimatie

• In de entreehal hangt onze AED. 

• Pak de AED uit de houder en volg de instructies.

Openen 

• Met het ‘Arens’-pasje ga je naar binnen via de hoofdentree 

• Voor openen clubhuis gebruik je de code voor het masterlockkastje
in de entreehal naast de AED : code intikken, er volgt een groen licht 
en een klikgeluid, vervolgens binnen 20 seconden kastje openen. De 
sleutels geven toegang tot het clubhuis en de voorraadkamer. 

• Leg de sleutels tijdens je dienst svp naast de kassa!

Berichten voor de barcommissie
• Op de bar ligt een witte instructiemap voor de bardiensttaken waar 

je ook eventuele opmerkingen en suggesties in kunt schrijven.

• Je kunt ook mailen aan de barcommissie: bar@tvnederhorst.nl

Wifi

• Ons netwerk heet Gast Tennisvereniging, er is géén wachtwoord     
nodig!
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• Bij binnenkomst in 
clubhuis zie je rechts 
het masterlock met 
de sleutels. 

• Bij binnenkomst in de 
kantine zie je rechts 
de airco. Als het 
nodig is zet deze dan 
aan (rechtsboven op 
kastje) en op de 
gewenste 
temperatuur.

• De lichtschakelaars 
/dimmers bij de bar 
bedienen alle 
verlichting in de 
kantine. 

• Verlichting keuken 
naast deur naar 
voorraadkamer

• Knoppen voor 
buitenverlichting bij 
binnenkomst links in 
de voorraadkamer

• Verlichting in 
kleedkamers en 
toiletten gaan 
aan/uit met 
bewegingssensoren
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In het kastje theeglazen en 
nog meer koffiekopjes

Op tap Heineken en Wieckse WitteWijn, fris en bierglazen per soort!

Kassa met links koffie/thee machine 
En rechts de snoepstelling

Koffie-
pads

Flesjes 
bier en 
vruchten
sappen

Wijnen

Fris en 
waters



•In het eerste kastje in 
de bar zit een 
verbandkist (ook nog 
één aan de muur in de 
entreehal!)
•In de onderste lade in 
de vriezer in de 
voorraadkamer zit een 
cold pack
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Opstarten bardienst
• Kassa aanzetten (zie pagina 10)
• Spoelbak vullen met water en reinigingstablet 

(als die er niet meer in ligt)
• De twee deuren opendraaien

Bij mooi weer :
• De schuifpui kan van het slot als op het kastje

linksboven naast de schuifpui het bovenste
lampje blauw kleurt door één  keer kort op 
het witte knopje te drukken.

• Kussens voor lounge set uit houten opbergkist halen en 
neerleggen. 

• Op competitie- en toernooidagen  paar broodjes alvast uit 
vriezer halen , paar eieren (in koelkast keuken) koken (8 minuten 
in koud water).

• Koelkasten eventueel aanvullen onder de bar, hou svp indeling 
aan!

• Versnaperingrek uit voorraadkamer halen, eventueel aanvullen 
en op blad in hoek naast kassa zetten

• Vaatwasser aanzetten (ivm opwarmtijd) 

• Vuile vaat (zonder resten etenswaar)
in rekken in machine plaatsen en op 
spoelprogrammaknop drukken om 
te laten draaien (duurt 3 minuten)

• Bij einde bardienst eerst machine 
uitzetten en daarna op spoelprogrammaknop drukken zodat 
machine leegloopt en schoonspoelt.
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3 verschillende koffiekopjes
• Op het koffieapparaat (dat nooit 

uitgezet mag worden) worden de 
kopjes voorverwarmd: rechts 
gewone koffie, links cappuccino 
en in het midden espressso

Gewoon
• Pak rechts een kopje 
• Plaats een pad
• Druk op middelste knop hele kop

Espresso
• Pak een klein espresso kopje
• Plaats een pad
• Druk op bovenste knop half kopje

Cappuccino
• Pak links een grote kop
• Eerst melkschuim* tot 2/3 van de 

kop
• Plaats een pad
• Druk op de bovenste knop half 

kopje

Thee
• Plaats een theeglas 
• Doe de handel Heet Water 

omhoog
• Als het glas vol is, de handel 

weer omlaag.
• Gebruik voor verse munt en 

gember thee een hoog 
geribbeld glas, grote lepel en 
honing aanbieden

.
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Hete chocolade
• Pak een theeglas
• Vul met bruin chocosachet
• Doe er heet water bij en een  

grote lepel .
• Eventueel slagroomspuitbus  uit 

de grote koelkast in keuken 
gebruiken

invoer pad

Twee kopjes tegelijk kan!



*Melkschuim voor 
cappuccino

•Zet de stekker van de schuimer in 
het stopcontact
•Vul de melkschuimer met minimaal 
120 ml, maximaal 350 ml gekoelde
houdbare melk en doe de deksel 
erop (melk staat in kleine 
transparante koelkast rechts of in 
keuken)

• Niet meer melk ingieten dan 
aangegeven onderste max symbool 
anders  schuimt de melk over!

•Druk op aan/uit schakelaar, 
apparaat stopt automatisch (‘piep’) 
en lepel het schuim in een groot 
kopje en vul aan met een espresso 
(symbool voor half kopje) 

•Gebruik een liter pak voor drukke 
dagen en kleine pakjes als het slechts 
een paar kopjes betreft.

•Aan einde bardienst of als er geen 
koffie meer wordt gevraagd  stekker 
eruit, beker en gekartelde rondje 
onder in de schuimer goed 
schoonmaken , drogen en 
terugplaatsen.
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Aanzetten van de kassa
1. Als het goed is, staat de kassa al 

aan. Mocht dat niet zo zijn, dan 
kun je het ook zelf doen: 

Houd de knop in de poot +/- 2 
seconden ingedrukt. De terminal 
start nu op (dit kan enkele 
minuten duren).

Aanmelden van de kassa
1. Druk op Aanmelden.

2. De terminal haalt nu de 
benodigde gegevens via 
internet op.

3. Mocht de knop aanmelden niet 
verschijnen (bijv door 
internetstoring) druk dan op 
Offline starten.

Competitie
• Eerste kopje koffie of thee wordt gratis 

verstrekt aan competitiespelers en ouders van 
de jeugdspelers. Svp wel aanslaan en 
wegboeken (zie volgende pagina)!

• In de instructiemap vind je lijsten waar de 
consumpties van de competitieteams  
gedurende de dag per team kunnen worden 
bijgehouden en voor vertrek in een keer 
kunnen worden aangeslagen en afgerekend.  



Producten aanslaan
• Druk op het beeldscherm op de 

knop van het product.
• Als je het aantal van een 

aangeslagen product wilt 
verhogen druk je meerdere malen 
op de knop van het product.

• Wat ook kan is bij 4 Koffie de 
Knop (X keer), dan op 4, dan op 
OK en dan op Koffie.

Corrigeren
1. Door op + of - te drukken gaat het 

aantal van het laatst 
aangeslagen product met 1 
omhoog of omlaag,

2. Als je de - knop ingedrukt houdt, 
dan kom je in het scherm 
“corrigeren bestelling”.

3. Je hebt dan de keuze 1 product 
of de laatste bestelling of hele 
bestelling te verwijderen.

Wegboeken/Eigen gebruik
1. Wij willen aan jou vragen om je 

eigen gebruik tijdens de 
bardiensten aan te slaan.

2. De barcommissie vindt 3 non-
alcoholische consumpties als 
eigen gebruik per  bardienst een 
goede leidraad.

3. Eigen gebruik registreer je door 
na Betalen te drukken op 
Wegboeken en dan op 
Bardienst.

4. Voor groundsman en tennisleraar is 
koffie en thee gratis!! Svp ook 
wegboeken!
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Betalen

• Druk op Betaal.

• Druk op PIN.

• Druk op Betaald.

• Ga naar de pinautomaat op 
de bar en wikkel de 
pinbetaling af.

• Als je wilt corrigeren bij een 
betaling met de pinpas doe 
dat dan door op STOP te 
drukken op de pinautomaat.

• Als je het teken op 
de pinpas staat , dan kan er 
ook contactloos worden 
betaald. Tot €25 kun je de 
pinpas op de pinautomaat 
leggen. Je hoeft dan geen 
pincode in te voeren.
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pincode of contactloos) !



Denk svp met name aan:
• Kassa afmelden: Druk in het 

hoofdscherm op de toets 
Kassaterminal, Druk op Afmelden , en 
nog een keer als je het zeker weet
De pin automaat mag aan blijven 
staan.

•Ruim de vaat, de bar, het terras en de 
tafeltjes op. 
•Doe de afwasmachine uit en druk dan 
nog een keer op het spoelprogramma 
(dan loopt de machine vanzelf leeg en 
spoelt na)
•Maak de melkschuimer schoon.
•Vul de koelkasten onder bar aan 
•Zet frituur en afzuiger uit.
•Zet het rek met versnaperingen in de 
voorraadkamer (in de zomer smelt het 
anders weg…)
•Veeg de vloer binnen aan (veger in 
werkkast bij WCs)
•Vul de rollen wc papier bij 
•Zet de TV uit.
•Zet de airco uit
•Doe de verlichting uit (kleedkamers gaan 
automatisch): kantine, voorraadkamer, 
terras etc. 
•Plaats de kussens van de loungeset weer 
in de opbergkist.
•Doe alle deuren op slot (denk ook aan de 
schuifpui:  onderste lampje blauw laten 
oplichten door 4 keer op witte knopje te 
drukken (deur gaat dan vanzelf dicht en 
op slot) en laat de sleutels achter in de 
masterlock in de entreehal door wederom 
intikken van de code die je hebt 
gekregen. 13



Aan/Uit zetten Buitenlampen
1.Bij binnenkomst in entreehal 
hangt rechts dit kastje. De stickers 
verwijzen naar de 3 lampen sets 
(Baan 1, 2/3 en 4/5). Let niet op 
de baannummers in het blauwe 
verlichte vak in het midden!

2.Druk op de aluminium 
vierkante knop van de 
lampenset die je aan wilt 
zetten. Het blauwe scherm 
licht op. 

3. Druk dan weer op één 
van de aluminium 
vierkante knoppen links 
voor de gewenste 
lichtsterkte die ernaast in 
het verlichte scherm staat

4. Als de lichten 
uitmoeten doe je 
hetzelfde (kies eerst de 
specifieke 
lampensetknop) maar 
dan druk je daarna op de 
uitknop.
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We hebben muziek via Sonos

• De SONOS muziek installatie kan alleen worden bestuurd met de 
SONOS app.

• Als je de SONOS app niet hebt, dien je deze eerst te downloaden 
van uit de Apple of Android store op je smartphone. Dit is het 
logo van Sonos in de app store.

• Zorg dat je smartphone verbonden is met het WIFI
netwerk van de Tennisvereniging met de naam 
“Tennisvereniging Nederhorst”; 
wachtwoord: T@nn1sv@r@n1g1ng

• Dus niet gast network of Tennispark!
• Open de SONOS app. SONOS zal nu zoeken naar

de SONOS luidspreker. Als deze gevonden is 
“Sonos Play1 zwart” dan klik je op doorgaan/deze speaker 
installeren en je bent klaar. Je kunt nu kiezen welke muziek je wilt 
afspelen. 

• Kies muziek bladeren onderin de balk en je ziet welke keuzes je 
hebt
– Radio 
– Spotify
– Op deze iphone (eigen muziek die op je smartphone zit)

• Kies Spotify en zoek onder afspeellijsten een geschikte lijst 
passend bij het moment

• Lounge, Chill, Pop, NL, klassiek: wat je maar wilt.
• Het volume regel je ook op je telefoon met de normale harder 

en zachter knop of via touchscreen op het scherm in de app.
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Waar gaat het om?
• Verantwoord omgaan met alcohol in sportkantines.

Wat zijn de regels?
• Verkoop geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
• Verkoop geen drank aan mensen die al te veel hebben gedronken.

Consequenties?
• De burgemeester van Wijdemeren is verantwoordelijk voor de 

correcte uitvoering van de wet.

• Een sportvereniging die zich niet aan de regels houdt, kan een 
boete worden opgelegd. Ook kan de vergunning (tijdelijk) worden 
ingetrokken.

Jij bent verantwoordelijk!!
• Vraag een jeugdige om zich te identificeren als je twijfelt aan de 

leeftijd.

• Let op dat anderen geen drank kopen voor de jeugdige.

• Als je een drankje weigert doe dat dan op een vriendelijke manier:
“Je bent te jong om al bier te drinken, kan ik je wat anders aanbieden”.

“ Volgens mij heb je al genoeg gedronken, neem een colaatje”.

• Ga niet in discussie, maak geen ruzie, kijk of er een ander lid is dat je 
even kan helpen.

• Zorg er voor dat je zelf geen alcohol drinkt!!
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