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1 Algemeen

Hoogtepunten:
 Zomer BBQ;
 Clubkampioenschappen;
 Barplanning via de KNLTB-app.

Dieptepunten:
 Corona;
 Afgebroken Springout;
 Afgebroken najaarscompetitie.

Zoals iedereen wel begrijpt is 2020 ook voor de bar en de financiële bijdrage van de
bar aan de vereniging een heel ander jaar geworden dan verwacht. Het heeft voor dit
jaar dan ook weinig nut om zoals in eerdere jaren een volledige overzicht en
vergelijking met eerdere jaren te maken.
De omzet en de bijdrage aan de vereniging is vele malen lager dan in eerdere jaren.

2 Samenstelling
De bar werd het afgelopen jaar gerund door Ralf van Hal en André van Beveren.
Wilna Boon was nog beschikbaar voor ondersteuning.
Daarnaast zijn er nog ongeveer 10 vaste bar coördinatoren, die zorgen voor het
openen en sluiten van de bar.
Anneke Baay verzorgt de schoonmaak en het vullen van de koffieautomaat.
Het meeste werk is dit jaar echter verzet door de groep dames die zorgt voor de
schoonmaak van de keuken en de koel/vrieskasten in de cabin.
Extra handen zijn voor allerlei taken altijd welkom.

3 Financiën
Tot het Springout toernooi ging het redelijk met de omzet. We hadden echter alle
bestellingen voor de feestavond en het finale weekend van Springout gedaan
(en binnen) toen er werd besloten het gehele toernooi te stoppen.
Een beperkt deel hebben we terug kunnen brengen, zoals de bestelling bij Gall&Gall.
Een ander deel, met name door de grote afname door Hans Steenbergen (Hans
nogmaals bedankt !!), hebben we tegen inkoopprijs kunnen verkopen, zonder dat dit
over de datum ging.
Vervolgens leken we door het openen van de bar in de zomer, met een geslaagde
zomer BBQ gevolgd door de clubkampioenschappen en de start van de
najaarscompetitie toch nog enigszins omzet te kunnen draaien.
We zijn open gegaan met alleen flesjes bier, maar velen gaven aan toch liever tap te
willen en met het goed draaien van de najaarscompetitie is er besloten weer fusten
aan te sluiten en ook opnieuw te bestellen.
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De week erna moesten we onverwacht toch weer dicht en waren er opnieuw halve
fusten en redelijk wat voorraad. Een deel van die voorraad heeft een laatste
verkoopdatum begin volgend jaar, dit is nu dus nog niet afboekt maar grote kans dat
dit volgend jaar wel moet gebeuren. Tenzij jij interesse hebt en dit over wil nemen
tegen inkoopprijs!

Uiteindelijke hebben we een omzet via de kassa en voorraadverkoop van €7.505,--
en nog eens €1.633,-- vanuit de koffieautomaat.
Daartegenover staat inkoop (incl. administratiekosten, en hygiëneproducten i.v.m.
COVID-19) van €5.464,--.
Dit brengt de bijdrage aan de vereniging op €3.675,--.

4 Slotwoord
Een erg tegenvallend jaar op deze manier. En helaas ziet het er op dit moment weinig
florissant uit voor komend jaar.
Toch hopen we in de loop van volgend jaar weer open te mogen, zodat we gezellig
weer een drankje kunnen doen na een potje tennis.
Als dat weer lukt, gaan wij uiteraard weer volop van start en zullen we opnieuw
proberen de barplanning in KNLTB-app open te zetten. Dus houdt de mails hierover in
de gaten.

We hopen ook nog steeds op extra handen voor de bar coördinatoren groep en ook
voor de “commissie” is aanvulling gewenst.

Namens de Barcommissie,

Ralf, André en Wilna.


