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Corona Aandachtspunten voor alle leden! 

• Algemeen: Heb je klachten blijf thuis! Laat je testen! 

• Houd 1.5 meter afstand. 

• Ga bij voorkeur buiten zitten op het terras. 

• Ga zitten aan je eigen tafel met een eigen vaste stoel. 

• Ontsmet je stoel voordat je gaat zitten met desinfectie middel. Gebruik ook nog even 
de handgel en neem ook het tafeltje even mee. 

• Volg de looproutes van en naar de bar. Betaal met PIN. 

• Bestel zelf aan de bar en breng ook de lege glazen en flesjes terug naar de bar. 

• Alle leden zijn zelf verantwoordelijk voor het afstand houden.  
Begin bij jezelf en zorg voor elkaar. 

 
Corona Aandachtspunten voor de Bardienst! 

• Indien mogelijk, sta in je eentje achter de bar, zodat je afstand kan bewaren. 

• Vraag de leden zelf wat meer te doen om alle drank en flesjes zelf terug te brengen 
naar de bar en het meubilair schoon te houden. 

• Je hoeft niet voor politie-agent te spelen. Wijs hooguit een ander lid op zijn eigen 
en daarmee gezamenlijke verantwoordelijkheid de regels te volgen. 

 
Indien er vragen of idee-en zijn over de regels of het naleven hiervan neem dan contact op 
met de paviljoencommissie of het bestuur, bij voorkeur de voorzitter van ’t Paviljoen:  
  
Gastvrije groet, 
 
Pim van Loon 
paviljoen@tvdd.nl 
06-10421922 
 
Assortiment, Voorraad & Inkoop@tvdd.nl Tim van der Donk | Marloes van Rens  

Lean & Flip van Zuijlen  
PaviljoenPenningmeester@tvdd.nl   Gijs Opheij 
Bardienstplanning@tvdd.nll    Rick Walraven | Rinus van Lint 
Schoonmaak Marjan Mansveld | Diny Saris | Johanna 

Verkuijlen Corrie van Steen | Mien Verhouden 
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Openen bij Binnenkomst (eerste dienst) 
• Via de voordeur ga je het ‘t Paviljoen in met je KNLTB-pasje; 

• De sleutels vind je in het sleutelkluisje dat hangt naast de baanverlichtingsknoppen aan de 
linkerkant in de gang, bij de kapstok. De code van het kluisje wordt genoemd in de 
herinneringsmail die je voor de bardienst hebt ontvangen. Neem de sleutelbos uit het 
sleutelkluisje; 

• Als je de kantine in gaat door de deur staat waarschijnlijk het alarm erop: dit maakt een hard 
piep geluid. In dat geval moet je met de zwarte batch die aan de sleutelbos zit meteen het 
alarm eraf halen. Dit doe je door de zwarte batch eenmaal langs de onderkant van het alarm 
te halen. Het alarm hangt tussen de keukendeur en de bar boven de prullenbak aan de muur, 
dit is een wit kastje. 

• Vervolgens maak je indien nodig de lampen aan.  

• Met dezelfde sleutel waarmee je binnen bent gekomen kun je de keuken en vervolgens het 
voorraadhok openen (trapje af).  

• De zijdeuren en de schuifdeur kan je openen indien gewenst, haal even de houten balk weg 
in het gootje bij de schuifdeur. 

 
Het Barwerk 

• De kassa kan je opstarten door achter het scherm, op de voorkant van de poot aan de 
rechterzijde, de aan-knop in te drukken met de rechterhand (goed zoeken). 

• Aanslaan en Verkoop van producten gaat via de kassa, de prijs in de kassa is leidend. Er ligt 
een uitleg van de kassa bij het apparaat, leden kunnen alleen pinnen. 

• Alle dranken in flesjes staan in de koelingen in de achterwand of onder de bar. 

• Het tappen van een biertje is een echte kunst die je moet leren. Meestal is er wel een lid 
aanwezig die het al vaker heeft gedaan en (denkt) het al goed te kunnen. Oefening baart 
kunst. 

• Het opwarmen van de vaatwasser duurt 45 minuten. Zet deze dus alleen aan als je al weet 
dat het druk wordt met koffiekopjes. Glazen spoelen kan gewoon in het spoelwater. Op een 
rustige doordeweekse avond kan je ze beter even met hand afwassen  

• Als je niet veel te doen hebt of je gewoon een echt barman/-vrouw wil worden: 
o Vul de koelkasten bij met flessen vanuit achter, doe dit FIFO (First In, First Out), 

zodat de houdbaarheidsdatum op volgorde blijft en de dranken bij uitgifte koel zijn; 
o Ruim achter in het voorraadhok de emballage een beetje op. De flesjes in de goede 

kratten in de rechterhoek, soort zoekt soort enz.; 
o Haal eens een doekje met warm sop over de tafeltjes en de bar. 

• Indien je een opvolger krijgt en jouw dienst zit erop draag het dan even over. 
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Afsluiten 
Als het tijd is om af te sluiten volg je de volgende stappen: 

• Zorg dat tegen de tijd dat je gaat sluiten je niet alleen hoeft af te sluiten: vraag de 
laatst aanwezige leden om even te wachten / helpen tot je weg kan, dit is voor de 
veiligheid. 

• Bij afsluiten graag even poetsen met een warm sopje over de bar en het lekblad 
waar bier getapt is, emmertje en sop vind je in de keuken onder de spoelbak. 

• Breng de emballage nog even naar achter. 

• Over het algemeen geldt dat het prima is als je het schoner hebt afgelaten dan dat je 
het hebt aangetroffen.  

• Let erop dat de schuifdeur dicht is, afgesloten en de houten balk in het gootje; 

• Kijk na of ook de zijdeuren goed dicht zijn. Dat wil zeggen in het slot zitten, je kunt ze 
op slot draaien maar je kan ze altijd weer open maken (nooddeur); 

• Sluit de deuren van het voorraadhok en de keuken af; 

• Doe alle lampen uit en zet het alarm er altijd weer op. Eenmaal met de zwarte batch 
langs het witte alarm kastje. De hard piep gaat weer af. 

• Sluit direct daarna de deur van de kantine af en doe de sleutelbos weer in het 
sleutelkluisje; 

• Doe de buitendeur en de poort goed achter je dicht, beide mogen niet op slot 
gedraaid worden (dat kan ook niet want dan heb je de sleutels niet teruggehangen).  
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