Doordeweeks openen en afsluiten MHC Weesp
Algemeen
Draai je met je team een ‘eigen’ bardienst, dan is dat alleen mogelijk in overleg met
de barcommissie. Zij zullen van te voren ervoor zorgen dat alles open is.
Het clubhuis is al geopend door een van de hoofdtrainers. Afsluiten kan d.m.v. de
sleutels aan de klos.
Vergunning
Het is wettelijk verplicht om als bardienstvrijwilliger en als verantwoordelijke club
aantoonbaar een IVA-Certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholschenkencertificaat) te bezitten zodra je bardienst draait. Het is een kleine moeite om dit
certificaat te halen, het kost maar een half uurtje en je doet dit allemaal digitaal. Je
haalt het makkelijk via www.nocnsf.nl/iva .
Openingstijden
Het clubhuis en kleedkamers zijn geopend tijdens de volgende tijden:
- Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag : van 15.30 uur tot uiterlijk 23.00
- Woensdag 14.30 uur tot uiterlijk 23.00
- Zaterdag 08.00 uur – max. 1 uur na afloop laatste wedstrijd
- Zondag open 1 uur voor 1e wedstrijd, tot max. 1 uur einde laatste wedstrijd.
Schenktijden
Conform onze vergunning mogen alcoholische dranken alleen geschonken
gedurende de volgende tijden:
o Maandag – Donderdag 20.00 – 22.45 uur
o Vrijdag
17.00 - 22.45 uur
o Zaterdag
16.00 - 22.45 uur
o Zondag
13.00 - 22.45 uur

Opruimen
Niemand vindt het leuk om andermans rommel op te ruimen. Daar komt bij dat we
het clubhuis doordeweeks verhuren aan o.a. de kinderopvang en middelbare
scholen (die inkomsten hebben we echt hard nodig).
- Kleedkamers; nalopen op glaswerk en andere rommel
- Terras: nalopen op peuken, glaswerk en andere rommel, banken terugzetten
- Keuken: werkbank en afwashoek zoveel mogelijk leed
- Bar: tap en bar schoonmaken (ook ivm vliegjes) doekje over de bar.
- Tafels: doekje over de tafels en meubilair rechtzetten.
- Clubhuis zelf: even aanvegen als het vies is.
Bar zelf
- Koelkasten fris dicht (stokje tussen middelste schuifdeur)
- Koffiemachine links mag uit (rechter is sowieso uit) ; deze blijft bijna altijd
aanstaan
- Scorebord uit (knopje rechtsonder op afstandsbediening)
Afsluiten (zie ook checklist afsluiten in map onder bar)
- Kleedkamer: deur dicht en op slot (slot aan klos)
- Achterdeur: dicht en licht uit bij lockers (deur in slot laten vallen)
- Licht in clubhuis bij bar uit (radio uit)
- Voordeur: achter je dicht laten vallen
- Loods: de laatste trainer/ team moet de loods dicht doen, maar kan geen
kwaad dit te controleren (sleutel aan klos)

