
 

 

Het draaien van je (eerste) bardienst 
Wij als barcommissie doen er alles aan om het de bardienstmedewerkers zo gemakkelijk mogelijk te 

maken. Toch zal het, zeker in het begin best wennen zijn. Daarom een paar belangrijke punten op 

een rijtje. 

BIJ AANKOMST IN HET CLUBHUIS 
1. Verlichting voor het clubhuis vind je in de hoge kast rechts, direct bij binnenkomst in de keuken. 

In de kast vind je informatie waar je precies kunt zien welke knoppen voor welke lampen zijn. 

2. De geluidsinstallatie staat ook in deze kast; muziek vanaf laptop. Handleiding binnenkant deur. 

3. Naast de koffiemachine staat een rode map met veel gebruiksaanwijzingen van onze apparatuur. 

TIJDENS JE BARDIENST 
1. Tafels en bar afnemen, houd alles netjes en schoon. 

2. Bij gebruik gasfornuis: eerst de afzuiginstallatie aanzetten! 

3. Kijk of er iets aangevuld kan worden: drank in de koelvitrine, snoep, chips etc. (voorraad in 

koelcel/magazijn). 

4. Haal regelmatig vuile/lege vaat op, vergeet de lounge niet! 

5. Op competitiedagen kan er gebruik gemaakt worden van de pasjes die in de kassalade liggen. Zie 

verdere instructies hieronder.  

6. De max. 2 drankjes die je gratis mag afnemen tijdens je bardienst moeten worden geboekt in het 

kassa systeem. Dit die je als volgt: als je het gekozen drankje hebt aangeklikt druk je op “betalen” 

en dan “wegboeken”, vervolgens kies je “bardienst”. 

PASJES COMPETITIETEAMS 
Hoe werkt het: 

• Per team wordt er één pasje uitgegeven. 

• Op het uitgifteformulier naast de kassa vermeld je het pasnummer + de naam van het team of 

captain. 

• Bij een bestelling druk je op “betalen” en vervolgens op “betaalpas”. Daarna haal je het pasje 

door de paslezer. Zo komt de bestelling op de rekening te staan. 

• Zonder pasje kan er geen bestelling geplaatst worden. 

• Aan het einde van de dag haal je het pasje door de paslezer en kun je de rekening laten betalen, 

bij voorkeur per pin. 

• Op het uitgifteformulier vink je aan dat de rekening betaald is en het pasje leg je terug in de 

kassalade. 

VÓÓR VERTREK 
1. Bardienstformulier invullen (zit in blauwe map naast koffieapparaat) samen met evt papier geld 

in plastic zakje in kluis deponeren. (kluis in kastje onder de tap). 

2. Alle op dat moment vuile vaat afwassen en opruimen. 

3. Ben jij de laatste bardienst? Zet dan alle apparaten uit (vaatwasser, frituur, afzuiging, grill). Maak 

aan het eind van je dienst ook de tapinstallatie schoon. 

Tip: giet kokend water over het RVS gedeelte en neem daarna af met een doekje. Schoonmaken 

met spiritus mag ook. 

4. Sluit alle deuren af en doe de verlichting uit. 

5. Alarminstallatie inschakelen en de voordeur op slot doen. 

6. Blijven er nog mensen zitten? Vraag dan of ze hun rommel willen opruimen en verzoek ze 

vriendelijk of ze alles goed willen afsluiten! 

Tot slot: maak er iets leuks van. Wie goed doet, goed ontmoet! 


