Algemene informatie
Er zijn verschillende instructies, voor de woensdag en vrijdag, zaterdag en zondag.
Lees ook deze algemene informatie goed door. Raadpleeg ook het bar-ABC.
Voor iedereen geldt:
- Consumpties worden direct met PIN afgerekend; er wordt nooit op rekening
verkocht.
- Personen onder de 18 jaar mogen op basis van wettelijke bepalingen, tijdens
schenktijden niet achter de bar aanwezig zijn.
- Personen die bardienst draaien mogen tijdens de bardienst geen alcoholische
drank achter de bar nuttigen.
- MHC Weesp is rookvrij. Er mag door niemand gerookt worden. Mensen hier
vriendelijk op aanspreken. Alleen op zondag wordt roken op de speciale plek bij
de kleedkamers gedoogd.
Alcohol
- Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar, bij twijfel over
de leeftijd dient om legitimatie gevraagd te worden;
- Alcohol wordt alleen geschonken gedurende de volgende tijden:
Maandag – Donderdag:
20.00 - 22.45
Vrijdag:
17.00 - 22.45
Zaterdag:
16.00 -een uur na de laatste wedstrijd*
Zondag:
13.00 - een uur na de laatste wedstrijd*
*tot uiterlijk 22:45 uur
Afrekenen consumpties
- Trainers en coaches moeten consumpties afrekenen, koffie en thee is in beperkte
mate voor trainers toegestaan.
- Bestuursleden en commissieleden kunnen uitsluitend een gratis consumptie
krijgen tijdens vergaderingen en bijeenkomsten. Zij moeten hun verbruik aanslaan
op de kassa.
- Degenen die bardienst hebben, hebben recht op 1 gratis consumpties (koffie, thee
of fris) per dienst van 2 uur; deze wegboeken op de kassa onder eigen gebruik bar
zaterdag.
- Jongste Jeugd coaches van uitspelende teams krijgen een consumptie bon
waarmee ze koffie of thee kunnen krijgen, deze wegboeken onder consumptiebon
Jongste Jeugd
- Scheidsrechters krijgen een consumptie naar keuze (wegboeken onder
representatie arbitrage).
- Als je geen bardienst hebt ben je niet bevoegd om achter de bar te komen in het
weekend (m.u.v. van de leden van de barcommissie en bestuursleden).

Blessures
- IJszakken liggen onder de bar in de kleine vriezer. Denk erom dat er een
washandje/ doekje tussen de ijszak en de huid wordt gedaan i.v.m. gevaar voor
bevriezing. Deze liggen op de vriezer.
- De verbanddoos staat op de kleine vriezer. Een brancard is te vinden in de hal bij
de kleedkamers, aan de rechterkant tegen de muur.
- Bitjes liggen onder de bar (let op JR en SR maat) onder de tap naast het witbier.
Voorraden
- Kom je erachter dat iets op is? Geef dit dan door aan
barcommissie@mhcweesp.nl
Vragen
- Mochten er onverhoopt problemen zijn neem dan svp contact op met een van de
volgende personen: Kathelijn (06-16608973)

