
Richtlijnen kantinedienst TV de Hulk 

Spelregels voor het lopen van uw bardienst 

Heeft u uw IVA-certificaatal gehaald. Nee? Doe dit dan alsnog, dit is volgens de wet 

verplicht en dit scheelt de vereniging de kans op een flinke boete. Ga naar 

www.tvdehulk.nl/bardiensten.Er staat een link bij de Test van het NOC-NSF. Het email 

adres voor barverantwoordelijke is kantinecommissie@tvdehulk.nl en de naam 

barverantwoordelijke is Dennis Esveld. 

Kom op tijd voor uw bardienst, degene voor u wil ook naar huis. Als het echt niet gaat 
om op tijd te zijn bel dan even degene die bardienst heeft voor u. De vorige bardienst 
sluit dan ook niet voor niets af, en het is wel zo netjes om even te melden dat u wat later 
bent. Telefoonnummer van de kantine is 0229-238521 

De eerste kantinedienst van de dag haalt het zakje met sleutels, dagomzetformulier en 
wisselgeld uit de kluis 

Haal altijd uw pasje door de kaartlezer naast de kluis in de hal, ook als u een bardienst 

overneemt en de kantine al open is. De reden hiervoor is dat u dan zeker weet dat uw 

pasje voor die dienst is geactiveerd (hoeft u niet ’s avonds laat te bellen omdat uw pasje 

niet werkt)en het duidelijk is dat u aanwezig bent om uw bardienst te lopen (scheelt een 

boete voor het niet op komen dagen voor uw bardienst). 

Als u met zijn tweeën bardienst loopt dient u alle twee uw pasje door de kaartlezer te 

halen. 

 Zet de kassa aan volgens de instructie (deze ligt onder de kassa) 
 Er mag geen alcohol aan personen onder de 18 jaar worden verkocht; let hier goed op 

want er staan zeer hoge boetes van de overheid op 
 Er mogen geen kinderen achter de bar komen 
 Alle consumpties worden contant, met KNLTB pas of pin betaald 
 Het consumptieverbruik van commissies en trainer worden met een commissie pas 

afgerekend. 
 De kantinedienst is de gastvrouw/gastheer in onze kantine en houdt alles 

(keuken/bar/tafels/kopjes en glazen) dan ook droog en schoon 
 Mocht het druk zijn, dan kun je ook de afwasmachine gebruiken; vergeet niet deze na 

afloop van je dienst weer te legen en uit te zetten 
 Bij gebruik van het terras word je verzocht de tafels na afloop leeg te halen en schoon te 

maken (ook de gebruikte asbakken) 
 Je mag als kantinedienst 2 gratis consumpties nemen en dit wegboeken met de 

knop KC 
 De kantinedienst vult ook de koelkasten bij 

Als je de laatste dienst van de dag hebt, zorg je ervoor dat: 

 Alle ramen en deuren dicht zijn 
 Alle apparatuur (muziek/tv) en de lichten uit zijn 
 CV thermostaat op 16 graden staat 
 De dagomzet geteld wordt en het dagomzetformulier is ingevuld en in de geldzak gedaan 

wordt. 
 Gooi de geldzak, zonder sleutels, in de afstortkluis in de bestuurskamer. 



 Hang de sleutels weer terug in de kluis in de hal en druk op de A-knop. Doe het licht uit 
in de hal en loop naar buiten. 

 Vergeet niet de haak aan de bovenkant van de buitendeur naar beneden te halen 
anders gaat het alarm om 01.00 uur af en moet er iemand van de alarmdienst zijn bed uit 
om de haak naar beneden te doen. (Deze mensen moeten ook de volgende dag weer 
gewoon werken en dus vroeg op).  

 Sluit de poort van het hek. 

 Problemen met het openen van de sleutelkluis 

Krijg je de sleutelkluis niet open bij aanvang van jouw kantinedienst dan kun je contact 
opnemen met Tanja v/d Heijden 0229-241819. 

Indien de trainer aanwezig is kun je ook aan hem vragen om de sleutelkluis te openen en 
daarna contact opnemen met Tanja v/d Heijden. 

Bij geen gehoor kun je een reservepasje halen bij het sleuteladres van de maand, of, als 
deze ook niet aanwezig is, bij een van de andere adressen. 

Je kunt inloggen op de ledenpagina, daar vind je de sleuteladressen. 

Geen kantinedienst aanwezig 

Indien de bardienst niet komt opdagen, kun je bellen met Dennis Esveld, tel: 06 
52731205 

Hij zal contact opnemen met degene die bardienst heeft en indien nodig weer met jou 
contact opnemen. 

Als lid van de Hulk kun je natuurlijk altijd de kantine dienst lopen van degene die niet is 
komen opdagen. Je kunt dan tot 20.30 uur contact opnemen met Tanja v/d Heijden. 

Jouw KNLTB pas zal dan geactiveerd worden. Dit houdt in dat je zelf verantwoordelijk 
bent volgens de richtlijnen hierboven voor het openen en sluiten van de kantine. 

Ook kun je een reservepasje halen bij het sleuteladres van de maand. Je bent dan 
verantwoordelijk voor het openen. Dit pasje kun je overdragen aan een ander Hulk lid die 
dan weer verantwoordelijk is voor het sluiten en het weer inleveren van het reservepasje 
daar waar het pasje ook opgehaald is.  

Kantinedienst overnemen of ruilen. 

Als u uw bardienst niet kunt lopen dient u zelf voor vervanging te zorgen. Kent u 

niemand, kijk dan op de website bij de bardienst lijst met wie u wilt ruilen en bel deze 

persoon zelf op. Telefoonnummers van de leden vindt u achter het beveiligde gedeelte 

van de website of u kunt mailen naar de ledenadministratie voor het telefoonnummer. 

U moet u het ruilen van uw bardienst 48 uur voor die tijd doorgeven aan de 

ledenadministratie (ledenadministratie@tvdehulk.nl). 

Op het niet opkomen dagen voor uw bardienst staat een boete van € 75,00 en u moet 

opnieuw een bardienst invullen. Kan dit niet meer in het lopende seizoen dan wordt 

deze doorgeschoven naar het volgende seizoen. 

Bij wijzigingen van de contactinformatie of sleuteladressen zullen wij iedereen via de 
nieuwsbrief of het informatiebord achter het raam op de hoogte houden. 


