Bardienst instructie MHC Weesp- sept2021

Bardienst ABC
A
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
Personen die bardienst draaien mogen tijdens de bardienst geen alcoholische drank
achter de bar nuttigen.
AED: deze hangt bij de hoofdingang van het clubhuis;
Afval: volle zakken restafval gaan in de grote kliko, plastic in de kleine kliko’s en de
koffiebekers in de speciale container voor de koffiebekers. Op vrijdagochtend wordt
de grote container geleegd (door Renewi).

B
Bitjes: deze liggen onder de bar (let op JR en SR maat) onder de tap naast het witbier.
Prijs € 6.Betalen: betalingen geschieden alleen met PIN; er wordt nooit op rekening verkocht.
Broodjes: op zaterdag wordt door Bakker Muhl brood geleverd aan de achterzijde
van het clubhuis. In de ochtend wordt ook het kaas en ham geleverd bij de bar. De
broodjes (croissants, kaasbroodjes en krentenbollen) kunnen in manden op de bar.
De manden liggen in de keuken.
Bier: de stroom van fusten loopt als volgt: ongekoeld in het hok -> fustkast in het hok> koelkast onder 0.0 tap-> aangesloten op tap. De kast waarin de fusten aangesloten
zijn, is uitgezonderd bemande bardiensten, op slot. Dit omdat er te vaak oneigenlijk
bier getapt wordt.

C
Consumptiebon: Jongste Jeugd coaches van uitspelende teams krijgen een
consumptie bon van de wedstrijdtafel waarmee ze koffie of thee kunnen krijgen, deze
wegboeken onder consumptiebon Jongste Jeugd
Scheidsrechters krijgen een consumptie naar keuze (wegboeken onder representatie
arbitrage).

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.
Chips en snoep: de rekken staan in het voorraadhok achter en kunnen achter op de
bar gezet worden; aan het einde van de dienst deze weer terug plaatsen in het
voorraadhok.

E
EHBO doos staat op de kleine vriezer Een brancard is te vinden in de hal bij de
kleedkamers, aan de rechterkant tegen de muur.

F
Fluitjes: er is een kleine voorraad fluitjes (€ 6.-) in de kast onder de bar onder de tap
(bij de bitjes) .
Frisdrank staat in de koelkasten onder de bar: deze zijn voorzien van een slot; de
koelkasten zullen in de ochtend van het slot worden gehaald en aan het einde van de
dag weer gesloten worden. Deze koelkasten aanvullen vanuit de grote koelkast en de
grote koelkasten aanvullen vanuit het voorraadhok. Het lichtknopje van de
koelkasten onder de bar zit aan de binnenkant achter de rails, rechts.

I
IVA certificaat Volgens gemeentelijke Drank- en Horeca vergunning moet er bij
alcohol schenken tenminste één lid gekwalificeerd met IVA certificaat aanwezig zijn.
Als club lopen we bij controle een risico op een boete. 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. Heb je een certificaat, stuur dit dan door
naar ons. Alle IVA certificaten zitten in de map in het hok achter.

K
Kassa als deze ontgrendeld is, deze opnieuw opstarten
Kleedkamers de sleutel van deur naar de kleedkamers hangt aan de klos (in het bakje
van de gevonden voorwerpen);
Koffiebonen : check op er genoeg bonen in de machine(s) zitten; voorraad bonen
liggen in het voorraad hok. Pak je een van de laatste zakken? Geef dit dan door aan
barcommissie@mhcweesp.nl
Koffiemachine : op minder drukke dagen, gebruiken we alleen de linker machine.
Deze reinigt zich vanzelf. Eens in de zoveel tijd moet deze grondiger gereinigd
worden. Dat duurt 30 min. De rechter machine moet tijdens gebruik eens per dag
gereinigd worden.
Storing koffiemachine

Koelkast bar : deze zitten door de weeks op slot en worden op vrijdag van het slot
gehaald. Het lichtknopje zit rechtsboven in de koelkast. Aanvullen van de koelkast
vanuit de grote koelkast in het hok of vanuit de voorraad achter.

L
Limonade: Elk team kan (gratis) een kan limonade krijgen met een stapeltje
gekleurde plastic beters: ca ¾ beker limonade op een kan water (anders is het echt te
zoet).

M
Melk : melk voor de koffiemachines staan in de koelkast onder de 0.0 bar. Alleen
gekoelde pakken gebruiken in de machine. (met gekoelde melk kan beter koffie
gemaakt worden). Extra voorraad staat in het voorraadhok.
Muntthee: afhankelijk van de inkoop op vrijdag wordt muntthee geschonken, deze
staat dan in de grote koelkast.

O
Openingstijden: uiterlijk om 23:00 uur moet het clubhuis en de kleedkamers
afgesloten zijn en het terras opgeruimd. In het weekend is dit tot een uur na de
laatste wedstrijd.
Openen clubhuis: Doordeweeks wordt het clubhuis geopend door een van de
hoofdtrainers. Op wedstrijdzaterdagen door de supervisors. Op andere dagen kan je
de sleutel ophalen bij Bijvoet op de Achtergracht (tijdens openingstijden) , of bij
Kathelijn op de Ossenmarkt (op afspraak).
Op: Kom je erachter dat iets op is? Geef dit dan door aan
barcommissie@mhcweesp.nl

P
Pin betalen kan alleen met PIN

R
Rookvrij : 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.

S
Statiegeld sinds Juli wordt statiegeld geheven op de flesjes fris. Deze belasten wij
door in de verkoopprijs. We geven geen statiegeld terug. Dat kan met bij de
supermarkt doen. Vanaf september kan met de flesjes doneren en in de speciale

statiegeldkliko’s doen. Sleutels; deze kan je ophalen bij Bijvoet Sport aan de
achtergracht.
Schoonmaken houdt tijdens de bardienst het clubhuis en bar schoon; veeg af en toe
aan en haal een doekje over de bar.
Schenktijden 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

T
Toiletpapier Er ligt een kleine voorraad papier in een ‘mandje/ emmer’ in het
opslaghok. Aan het mandje hangt ook de sleutel om de houders open te doen
(bovenkant van de houder en dan een beetje indrukken (handdoekrol) of draaien
(toiletpapier). Voorraad rollen liggen in het voorraadhok of in het washok bij de
kleedkamers.
Tosti ‘s: Op zaterdagochtend worden tosti’s gemaakt door de supervisors. Deze liggen
dan in de koeling naast het tosti-ijzer of in de vriezer. Tomatenketchup zit ivm
hygiëne in zakjes, deze op de bar zetten. De supervisors zetten ook de broodjes
(croissants, krentenbollen en kaasbroodjes) op de bar. Als deze over zijn, dan kunnen
die op zondag nog verkocht worden.
Voor de zondag kunnen de tosti’s gebruikt worden die ingevroren zijn (in vriezer),
deze even ontdooien (evt in magnetron) en daarna in de tosti-ijzer.

V
Verbanddoos staat op de kleine vriezer Een brancard is te vinden in de hal bij de
kleedkamers, aan de rechterkant tegen de muur.
Vuilnis alle vuilnis kan in de grote container bij de fietsenstalling, deze wordt
wekelijks op vrijdag geleegd. Is de container (over) vol, doen dan een zak in een
kleine kliko, maar zet nooit een zak naast de container (ivm ongedierte). C
Veldverlichting de schakelaar hiervoor zit bij de kleedkamers. We vragen iedereen
om deze verlichting niet onnodig aan te zetten (of te laten staan).
Vaatwasser: deze wordt alleen in het weekend gebruikt. Een korte instructie over het
aan/uit zetten en de werking ervan hangt ook bij de machine. Vaatwasser aanzetten
(stop de stop in de machine, 2 volle emmers warm water in de machine doen, linker
knop op I; de machine vult zich verder en warmt op. Als deze vol/warm is, dan kan de
vuile vaat erin. Dan de rechter knop iets naar rechts draaien en dan gaat ie aan).

W
Wasmachine; kijk of de wasmand in de keuken vol is en doe de was in de
wasmachine in het hok bij de kleedkamers. Alles kan op 60 graden, wasmiddel staat
naast de machine. Dit kan alleen als er iemand is met een sleutel van het washok. De

was kan daarna in de droger, maar alleen als deze ook in dezelfde dienst klaar is.
Nooit de droger aan laten staan zonder dat iemand aanwezig is. Er staat een wasrekje
waar het ook opgehangen kan worden.

IJ
- IJszakken liggen onder de bar in de kleine vriezer. Denk erom dat er een wegwerp
washandje/ doekje tussen de ijszak en de huid wordt gedaan i.v.m. gevaar voor
bevriezing. Deze liggen op de vriezer.

