
Bardienst

Allereerst bedankt voor je inzet voor de club door het draaien van een bardienst. Wij
waarderen dit enorm.

Als bardienst medewerker heb je een aantal taken en verantwoordelijkheden:
- Het tijdig aanwezig zijn en het openen van het clubhuis;
- Het ontvangen van de thuisspelende teams;
- Het verzorgen van koffie/thee/fris/bier/wijn en eventuele versnaperingen;
- Het opruimen van het clubhuis, keuken en kleedkamers;
- Het doen van de afwas;
- Het afsluiten van het clubhuis & het tennispark; lichten uit, alle deuren op slot,

sleutel; in de sleutelkluis en het hek achter je dichttrekken. Het hek hoeft niet op slot.

Tijden bardienst

Dagdeel bardienst Aanvang wedstrijd Aanwezig

Dinsdagmiddag 13:30 uur 13:00 tot 18:00 uur

Di-, wo-, do- of vrijdagavond 19:00 uur 18:30 tot 00:00 uur

Zaterdag 10:00 uur 09:30 tot 15:00 uur

Zondag Variabel: Variabel:

11:00 uur 10:30 tot 15:30 uur

13:00 uur 12:30 tot 17:30 uur

14:30 uur 14:00 tot 18:30 uur

Avonddiensten
De bardienst medewerker staat bij de avonddiensten ingepland tot 23:30 / 00:00 uur. Indien
teams langer willen blijven dan kun je eventueel nog 1 ronde aanbieden / klaarzetten op de
bar, de rekening(en) laten betalen en alles afsluiten. De teams kunnen dan via de deur bij de
pashouder, bij binnenkomst op het park aan de rechterkant, naar buiten gaan. Deze deur
valt automatisch in het slot.

Je bent vrij om 1 of 2 consumpties voor eigen gebruik te nemen.

Sleutelkluis
TC Goutum maakt gebruik van een elektronische sleutelkluis. Dit kluisje hangt, als je het
tennispark binnenkomt, aan de linkerkant van het clubgebouw bij de keukendeur.

De sleutelkluis kan geopend worden met een code die je voorafgaand per e-mail
toegestuurd krijgt. Er zitten twee sleutels in de kluis;

1. De sleutel voor de buitendeur bij de keuken en de deur naar de keuken zelf;
2. De sleutel van de nooddeuren;



In de lade in de keuken ligt een sleutelbos met o.a. sleutels voor het middelste voorraadhok.
Het is wettelijk verplicht om de twee deuren waar een vluchtwegaanduiding boven hangt
open te doen als jouw bardienst begint.

Graag aan het einde van de bardienst alle deuren afsluiten en de sleutelbos met twee
sleutels weer terugdoen in de elektronische sleutelkluis.

Verlichting
De lichtknoppen van de verlichting in de keuken en het clubhuis zelf vind je in de keuken op
de linkermuur boven het aanrecht.

De verlichting van de banen vind je rechts van het clubhuis op de buitenmuur. We maken
gebruik van led verlichting.

Als je de rechter knop naast bijvoorbeeld de tekst 'baan 1' ingedrukt houdt, gaan de lichten
branden. Als je diezelfde knop ingedrukt houdt tot het groene controle lampje (links) uitgaat,
gaan de lichten weer uit.

De verlichting wordt automatisch uitgeschakeld om 22:30 uur 's avonds. Mochten er nog
teams op de baan staan op dit tijdstip dan kun je met een sleutel de tijd overbruggen. Als je
de sleutel tijdig (voor 22:30 uur) in het kastje stopt en een kwartslag draait blijft de verlichting
branden. Als je niet op tijd bent en de lichten zijn uit dan alsnog de sleutel plaatsen, een
kwartslag draaien en weer op het betreffende rechter knopje drukken om de verlichting aan
te zetten. De sleutel zit aan de sleutelbos in het sleutelkastje waarvoor je een code hebt
ontvangen.

Radio
De radio staat in de keuken op de meest rechter koelkast. Deze hoef je enkel aan te zetten;
hij staat standaard op een radiozender ingesteld. Je kunt het volume zelf regelen.



Verwarming
De thermostaatknop van de verwarming zit op de wand achter de keukendeur (als deze
open staat). In principe is de thermostaat standaard ingesteld. Graag naar eigen inzicht wel
of niet hoger zetten.

Keuken apparaten
Er staan verschillende apparaten in de keuken.

- Waterkoker
- Senseo apparaat
- Bravilor Mondo koffieapparaat
- Tefal contact grill
- Koelkasten/wijnklimaatkast/vriezer

Thee
Voor het zetten van thee kun je de waterkoker gebruiken. Er zitten diverse theesoorten in de
pickwick theedoos. Deze staat, net als de overige voorraad thee, in de rechter bovenlade in
de keuken.

Senseo apparaat
Bij beperkte vraag naar koffie kan het senseo apparaat gebruikt worden. De koffiepads, met
en zonder cafeïne, liggen in de rechter bovenlade in de keuken.

Bravilor Mondo koffie apparaat
Als er meer vraag naar koffie is kan het Bravilor apparaat
gebruikt worden. Je vult het koffie apparaat met een kan
water, gevuld tot de rand. Je kunt een groot koffiefilter pakken
uit de rechter bovenlade in de keuken. Hier staat ook een
grote koffiebus met koffie, waarvan je 2 afgestreken lepels dient te
gebruiken. Je zet dan koffie voor +/- 10-12 personen. Indien je een twee
kan koffie nodig denkt te hebben dan kun je de eerste kan op het
warmhoudplaatje bovenop zetten en de bovenste knop aandrukken.

Tefal GC3070 contact grill
Met de tefal contactgrill kunnen o.a. tosti's en hamburgers
gebakken worden. De tosti's kun je bakken op stand 2 in 4 to 5
minuten. De hamburgers kunnen op stand 3 in 4 minuten
gebakken worden. Graag het apparaat na gebruik schoonmaken.

Koelkasten / vriezer
Er staan 2 koelkasten, een wijnklimaatkast en 1 vriezer in de keuken:

- 1 grote koelkast rechts met fris en chocoladerepen;
- 1 grote koelkast midden met bier, witte wijn, rosé;
- 1 wijnklimaatkast linksboven met rode wijn (17-19 graden) en voorraad koffie;
- 1 grote vriezer linksonder met tosti's en ijsjes.



Voorraad
Er is beperkte voorraad bier, wijn en fris aanwezig. Dit staat opgeslagen in het middelste
houten hok links van het clubhuis als je het park binnenkomt. Mocht de koelkast (bijna) leeg
zijn dan graag aanvullen. De voorraad koffie en koffiepads is de vinden in de wijnklimaatkast
linksboven.

Drinken
- Water en frisdrank (in de rechter koelkast);
- Bier, witte wijn en rosé (in de middelste koelkast);
- Rode wijn (in linkerboven wijnklimaatkast).

Snacks
- Tosti (in vriezer links, saus in de koelkast rechts);
- Chipszakjes paprika en naturel (in onderste rechter lade van keukenblok);
- Snickers / Mars / Twix (onderin rechter koelkast).

Consumptiekaarten
Er zijn consumptiekaarten aanwezig in het clubhuis (onder de bar) waarop alle dranken en
versnaperingen (per persoon of per team) genoteerd kunnen worden en je na afloop alles in
een keer afrekent per pin.

Pinnen
Er kan enkel nog gepind worden bij TC Goutum. Er wordt gebruikt gemaakt van 3G SumUp
pinapparaat. Zorg ervoor dat je niet in de keuken staat met het apparaat, de verbinding daar
is niet optimaal. Voer een bedrag in, druk op het groene vinkje en je bent klaar.

Als je het pinapparaat aanzet dan kun je direct
daarna het bedrag zonder komma of punt invoeren. Klopt

het bedrag? Klik dan op het groene vinkje .
Vervolgens kan de pinpas van de betalende klant óf in het
apparaat gedaan worden met pincode óf er boven
gehouden worden om contactloos te betalen. Ook kan er
betaald worden via Google Pay en Apple Pay. Als de
betaling geaccepteerd is krijg je de vraag of je een bon
wilt. De bon komt niet uit het pinapparaat maar kan
verstuurd worden via sms of e-mail. Het apparaat staat
automatisch op ‘geen bon’. Als je nogmaals op het groene

vinkje klinkt dan kom je weer in het beginscherm.
Mocht iemand wel een bon willen dan kun je via de pijltjes

de juiste keuze maken en deze bevestigen

met het groene vinkje en daarna de gegevens
(telefoonnummer of e-mailadres) invoeren en wederom

bevestigen met het groene vinkje



Schoonmaak
De schoonmaak van onze kantine en kleedkamers met wc wordt wekelijks uitgevoerd door
Nivo Noord. Bij competitie- of toernooiendagen wordt er de dag erna ook schoongemaakt.

Toch graag even controleren of de kleedkamers met toiletten netjes en schoon zijn en of er
voldoende wc papier en papieren vouwhanddoekjes bij de wasbakken aanwezig zijn. De
prullenbakken worden wekelijks geleegd (en dus bij competitie avonden iedere dag erna)
door onze schoonmakers maar indien deze eerder vol zijn dan graag vervangen.

EHBO
Aan de muur hangt een EHBO koffer en onder de bar staat een grote glazen pot met EHBO
artikelen.

AED
De AED hangt hangt in het midden aan de muur van het clubhuis. De sleutel hiervan ligt
onder de bar.

Ben je verhinderd?
Als je verhinderd bent dan kun je eventueel ruilen of iemand inhuren van de poulelijst
deelnemers hieronder. Kosten € 22,50 per dienst, rechtstreeks af te rekenen met de
vervanger.

1. Pieter Dirk Gerritsen 06 37384914 pdgerritsen@hotmail.com
2. André Wolfslag 06 52717199 a.wolfslag@lijbrandt.nl

Vragen?
Grieteke van der Veen 06 46614649 grietekev@gmail.com


