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Algemeen

Hoogtepunten:
 Geen

 Statiegeld plastic flesjes
Dieptepunten:

 Corona

Na 2020, was ook 2021 een zeer slecht jaar om de moed er voor de barcommissie in te houden.
Grote delen van het jaar zijn we vanwege de coronaregels volledig gesloten geweest en in de
periodes dat we open mochten waren er continue beperkingen. Niet binnen zitten, alleen afhaal,
gezeur over de corona-app, sluiten om 17 uur, etc etc.
Voor elke opening moest er wel weer voorraad ingekocht worden, waarbij het continue schipperen
was tussen te veel inkopen en bij een volgende sluiting weer voorraden weg moeten gooien en te
weinig in huis hebben om een (jeugd)-competitie niet naar behoren te kunnen voorzien.
Op deze manier een bar beheren is weinig motiverend en we hopen dan ook dat we nu echt van die
maatregelen af zijn.

Samenstelling
De bar werd het afgelopen jaar gerund door Ralf van Hal en Andre van Beveren. 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, en Marco Soldaat de
schoonmaak van de frituur.
Opnieuw is echter het meeste werk 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.

Financiën
Uiteindelijke hebben we een omzet via de kassa behaald van 9766 euro en nog eens 2082 euro
vanuit de koffieautomaat. Daartegenover staat inkoop (incl. administratiekosten, en
hygiëneproducten i.v.m. COVID) van 7902 euro.
Dit brengt de bijdrage aan de vereniging op 3947 euro.
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Plastic statiegeld flesjes
In de zomer is landelijk het statiegeld op plastic flesjes ingevoerd, daaronder vallen o.a. de door ons
verkochte flesjes AA en Gatorade. Als onderdeel van de introductie van dit statiegeld werd
sportclubs de mogelijkheid geboden om een speciale plastic flesjes container te bestellen inclusief
promotiemateriaal.
De container met oranje deksel is bedoeld voor de plastic statiegeld flesjes welke als emballage
retour worden genomen door onze leverancier. Er is al een kleine zak ingeleverd die ons de eerste
paar euro heeft opgeleverd. Een veel grotere zak staat op dit moment gereed om later dit jaar in te
leveren. Het statiegeld draagt direct bij aan de clubkas, dus gooi je flesjes in de container met
plastic deksel (en niet in de andere prullenbakken op het park).
Je mag ook flesjes van thuis in deze bak deponeren!

Helaas is het ondanks de grote stickers en afwijkende kleur voor velen niet duidelijk dat dit een
container bedoeld is voor alleen de statiegeld flesjes. Hierdoor moeten de vrijwilligers helaas elke
keer weer door beschimmelde koffiebekertjes, bananen schillen etc graaien om deze container
schoon te houden. Help ons hiermee en gooi echt alleen je plastic flesje in deze container.

Slotwoord
Zoals al gezegd een erg tegenvallend jaar op deze manier. Het ziet er op dit moment echter een heel
stuk beter uit. De jaarplanning is ingevoerd, iedereen kan zichzelf tot en met oktober indelen voor
een bardienst. En de voorjaarscompetitie staat, hopelijk na een geslaagd Springout, weer voor de
deur.
Afgelopen twee jaar heeft ons echter niet heel erg gemotiveerd. En wij staan dan ook te springen
om leden die nieuw elan in de barcommissie willen blazen, en die willen helpen bij allerhande
taken. En op die manier via een levendige bar ook het verenigingsleven weer een boost te geven.

Namens de Barcommissie;

Ralf en Andre.


