
OPENEN
TE DOEN omschrijving check

clubhuisdeur openen met kaart op alarmkastje (links naast deur) F5 even ingedrukt houden (zo is de deur open en van het slot) 
lichten kantine aan doen achter de bar op muur bij koffieapparaat - vier  ronde knoppen 
airco aanzetten schakelaar zit achter koffiemachine van 2 naar 4 draaien
vaatwasser aanzetten (zie beschrijving werkmap)
koffiemachine reinigen en aanvullen ingrediënten (zie beschrijving werkmap en sticker voor dagelijkse schoonmaak als de deur geopend is)
alle stoelen rondom de tafels zetten op dit moment nog op 1.5 meter 
indien nodig een doekje over de tafels/stoelen vaatdoekjes en schoonmaakmiddel in schoonmaakkast (gang)
glazenspoelbak bij bar vullen met één druppeltje (anders te veel schuim) bierglasreiniger - staat in barkastje links van spoelbak

TUSSENDOOR
vaatwasser draaien kopjes e.d. van de vorige bardienst en tijdens de bardienst 
glazen spoelen via glazenspoelbak
lege flessen sorteren en in de kratten plaatsen volle kraten in de koeling plaatsen; alle kratten bij einde van bardienst in de koeling plaatsen
koelkasten aangevuld houden spiegelen - van achteraan aanvullen in verband met houdbaarheidsdatum

EVENTUEEL OP VERZOEK
muziek en/of TV aanzetten (zie beschrijving werkmap)

BIJ MOOI WEER
terrasdeuren openen
alle stoelen netjes neerzetten
indien nodig een doekje over de tafels/stoelen
vuilnisbakjes/asbakken neerzetten
parasols uitklappen/inklappen

AFSLUITEN

indien nodig doekje over de tafels zowel binnen als buiten
stoelen allemaal weer netjes zetten zowel binnen als buiten
kantine  aanvegen bezem en stoffer en blik in schoonmaakkast 

bar schoonmaken ook onder de afdruipbladen onder het tapgedeelte
al het glaswerk spoelen spoelen in de spoelbak niet in de vaatwasser
spoelbak leeg laten lopen als de dienst wordt overgedragen niet
alle keukenapparatuur uitzetten
doekje over werkbladen in de keuken
deur koelcel controleren of hij goed gesloten is verlichting uitzetten
afvalbakken legen/verschonen indien nodig vuilniszakken in schoonmaakkast - volle afvalzakken in afvalcontainer op park
Overig afval gescheiden weggoien Papier in papiercontainer, wegwerpglas in glasbak (beide op parkeerplaatst)
Theedoeken, handdoeken en vaatdoekjes in was Wasmand staat in schoonmaakkast in hal bij kleedkamers
airco terugzetten op stand 2
muziek/TV uitzetten
check deuren naar het terras op slot anders kan het alarm niet geactiveerd worden
check deur naar toilet op slot anders kan het alarm niet geactiveerd worden
baanverlichting uitzetten eventueel in overleg met tennisleraar/verzoek spelende leden
verlichting clubhuis uit zetten
op het alarmkastje F5 indrukken gaat het slot weer op de deur
op het alarmkastje F1 indrukken het alarm gaat erop, naar buiten lopen en de deur goed sluiten
hek sluiten bij verlaten van het park

Vragen? Mail naar beheer@tvlopik.nl

CHECKLIST BARDIENST TV Lopik

ALS JE AFSLUIT/OVERDRAAGT AAN IEMAND NA 22.30 UUR Alle openstaande bonnen afrekenen!!


