
 
Huisregels voor de bardiensten van T.V. de Schans.  
 
Algemene regels: 

o De bardienstmedewerker is in principe verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken in het clubhuis, en laat 
de bar nooit onbeheerd achter. Bij problemen neem je contact op met het dienstdoende barhoofd. 

o De bardienstmedewerker dient in het bezit te zijn van een certificaat van de gevolgde instructie verantwoord 
alcohol schenken (kijk hiervoor op de website onder “bardienst”). 

o De bar onbeheerd achter laten wordt beschouwd als een niet gelopen bardienst, dus zorg altijd voor een 
vervanger. 

o Laat niemand ongevraagd achter de bar of in de keuken. 
o Alleen betaling via PIN automaat is mogelijk. 
o De bardienstmedewerker mag 2 consumpties gebruiken op rekening van de club. 
o Aan dronken personen wordt geen alcohol verstrekt. 
o Personen onder de 18 jaar mogen geen bardienst draaien en er mag aan personen onder 18 jaar geen 

alcoholhoudende dranken worden verstrekt. 
o De baanverlichting wordt automatisch uitgeschakeld om 23.00 uur, maar moet handmatig worden 

uitgeschakeld als er niet meer wordt gespeeld. 
o Zelf meegebrachte (alcoholische) dranken mogen niet in het clubhuis of op het terras worden gebruikt. 
o Houdt rekening met de buren, probeer eventueel geluidsoverlast te vermijden. 

 
Barzak ophalen en clubhuis openen: 

o Haal de barsleutels op bij het barhoofd, open het clubhuis volgens de instructies (zie Instructie voor openen 
en afsluiten van het clubhuis hieronder). 

o Alle betalingen dienen met PIN te worden voldaan. 
o Degene die de barsleutels overneemt neemt de verantwoording over, ook wat betreft hieronder genoemde 

regels. 
 
Opruimen en afsluiten: 

o Probeer het opruimen en afsluiten altijd samen met de laatste gasten te organiseren. 
o De tafels en barblad leegmaken en het glaswerk spoelen, drogen, en in de kast plaatsen. 
o Vaatwerk in de vaatwasser zetten, en indien deze vol is starten (gele knop). 
o Indien de keuken gebruikt is moet deze worden opgeruimd (aanrechtblad schoonmaken). 
o Afsluiten volgens (Instructie voor openen en afsluiten van het clubhuis hieronder). 
o De barsleutels dezelfde dag inleveren of uiterlijk voor 10.00 uur s ’morgens van de volgende dag (indien 

anders altijd in overleg met het barhoofd). 
 
Instructie voor openen en afsluiten van het clubhuis:  
Algemeen: 

o Schrik niet van het stemmetje. De hal is een alarmvrije zone, dus je hebt alle tijd om het alarm aan of uit te 
zetten. 

o De bedieningsunit voor het aan- en uitschakelen van de alarminstallatie bevindt zich in de hal van het 
clubhuis direct rechts boven het elektraslot. 

o Is bij binnenkomst de cirkel ROOD ONDERBROKEN waarschuw dan het dienstdoende barhoofd (mogelijk is 
er ingebroken).  

o Heb je andere vragen over het alarmsysteem bel in het uiterste geval het barhoofd van de betreffende week. 
o De sleutelbos bestaat uit 1 sleutel voor zowel de buiten, binnen en kleedkamer deur, een elektrasleutel en 

een batch. 
o De buitendeur valt in het slot zodra de spanning met de lichtschakelaar is uitgeschakeld, deze kan niet op slot 

gedraaid worden. 
 
Volgorde voor het openen van het clubhuis: 

o Open als eerste de buitendeur.  
o Deactiveer het alarm met de batch door deze voor de unit te bewegen. De cirkel verandert van ROOD naar 

GROEN 
o Schakel daarna de elektra in. 
o Open daarna de binnendeur. 

 
Volgorde voor het sluiten van het clubhuis: 

o Zorg ervoor dat alle binnendeuren gesloten zijn (ook de kleedkamers)                               
o Activeer het alarm met de batch door deze voor de unit te bewegen. De cirkel verandert van GROEN naar 

ROOD. 
o Schakel daarna de elektra uit, het slot van de buitendeur is dan automatisch geactiveerd. 
o  “You ‘ll never walk alone” Zorg dat een laatste lid altijd met je meeloopt naar de parkeerplaats. 

 
De barcommissie. 


