
    

Taken bardienst zaterdag en zondag  
 

Zaterdag en zondag openen 
Op zaterdagochtend wordt het clubhuis geopend door de supervisors (jeugdleden die 
tegen een kleine betaling helpen). Zij hebben een aparte taakomschrijving. In de 
middag staat er ook een supervisor  (>18 i.v.m. het schenken van alcohol).  
Deze supervisors zijn er ook om eventuele vragen te beantwoorden.  
Op zondagochtend moeten de sleutels opgehaald worden bij Bijvoet (op zaterdag 
tijdens openingstijden) of bij Kathelijn Straatemeier (Ossenmarkt 27 op afspraak).  
Ga via de hoofdingang naar binnen, de deur is te openen met 
magneetsleutel/druppel.  
 

1. Openen  
Het clubhuis is al geopend door een van de supervisors. Zo niet, let dan op deze 
zaken:  

● Lichten clubhuis aandoen (schakelaar bij de deur naar de keuken) 
● Deuren koelkasthok (rechts)  en voorraadhok (links) openen, sleutel hiervoor zit 

aan de sleutelbos  
● Kleedkamers openen (sleutel aan klos) en lichten gang kleedkamers aandoen 

(schakelaar rechts naast deur)  
● Sleutel materiaalloods zit aan de sleutelklos die in het clubhuis ligt. Op zaterdag 

wordt deze geopend door het 1e team dat speelt (voor de doeltjes en pionnen). 
De materiaalkarren mogen alleen gebruikt worden voor trainingen.  
 
2. Bar 

• Koffie: Controleer of de machines schoon zijn en of er genoeg melk en bonen in 
zitten.  Als er geen melk in zit, dan staan pakken melk in de koelkast onder de 0.0 
tap of in het hok. Koffiebonen aanvullen vanuit het voorraadhok. Pakken melk 
aanvullen in de koelkast. 

• Thee: de grote waterkoker gaat aan door de witte stekker aan te doen. Soms is er 
nog munt of gember voor thee. Deze staat dan in de grote koelkast.  

• Voorraad: check voorraad theezakjes en benodigdheden: bijvullen vanuit het 
voorraadhok en onder de bar (theezakjes)  

• Frisdrank:  staat in de koelkasten onder de bar: deze zijn sinds kort voorzien van 
een slot; de koelkasten zullen door de supervisors van het slot worden gehaald en 
aan het einde van de bardienst weer gesloten worden. Deze koelkasten regelmatig 
aanvullen vanuit de grote koelkast en deze aanvullen vanuit het voorraadhok.  

• Chips en snoep; de rekken staan in het hok achter en kunnen achter de bar gezet 
worden (op zaterdag). Deze aanvullen als ze bijna leeg zijn. Voorraad ligt in het 
hok. Op zondag staan de rekken er nog van zaterdag.  



 

• Bier: Controleer of fusten vol zijn, vervang lege fusten. Onder de bar (rechts bij de 
0.0 tap, staat een koelkast met ca 5 fusten. Van hieruit de nieuwe fusten 
aansluiten. Deze koelkast aanvullen vanuit de koelkast achter.  

• Wijn: in de koelkast bij de fusten staat wijn, deze aanvullen vanuit de grote 
koelkasten achter. 

• Bitjes: deze liggen onder de bar (let op JR en SR maat).   

• Spoelbak vullen met water en een beetje spoelzeep; de kraan langzaam laten 
doorlopen 
 
3. Keuken 

• Tosti ‘s: Op zaterdagochtend worden tosti’s gemaakt door de supervisors. Deze 
liggen 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.  

• Vaatwasser: zet deze aan (stop in de machine, 2 emmers warm water in de 
machine doen, linker knop op I, rechter knop naar rechts draai voorbij de II. De 
machine vult zich verder en warmt op. En gaat vanzelf draaien (er kan dus al een 
vuile vaat in).  
 

4. Prullenbakken/ afval  

• Prullenbakken binnen: loop deze na en leeg ze indien ze vol zijn. Zakken liggen in 
de keuken. Volle zakken kunnen in de grote grijze kliko bij de fietsenstallling. 

• Terras: kijk of hier nog afval ligt en loop deze minimaal een keer na. Veeg het aan.  
 

5. Toiletten 

• Toiletten: check af en toe of de toiletten toonbaar uitzien: veeg deze aan en ruim 
rommel op; als wc- en handdoekrollen aangevuld moeten worden; deze zitten in 
een ‘mandje/ emmer’ in het opslaghok achter de keuken. Hieraan hangt ook de 
sleutel om de houders open te doen. Voorraad rollen liggen in het voorraadhok of 
in het washok bij de kleedkamers. 

 
6. Clubhuis / terras 

• Veeg het clubhuis aan en haal een doekje over de tafels en de bar. Met name op 
zaterdag als jongste jeugd teams hier zitten, dan kan het vies zijn.  

• Loop een rondje om achtergelaten glaswerk en zwerfvuil langs de velden op te 
ruimen  

• Veeg het terras aan en leeg de volle vuilnisbakken.  
 

  



 

Checklist bardienst zaterdag en zondag 
 

Openen O Sleutel ophalen   
O Lichten clubhuis, radio aan  
O Voorraad- en koelkasthok achter open  
O Koelkast (fris) onder bar open, licht aan  
O Kleedkamers open (licht gang aan)    

Bar, keuken O Koffiemachines aan, melk aanvullen in 
reservoirs  

O Waterkoker aan  
O Voorraad koffiebenodigheden in 

clubhuis aanvullen  
O Frisdrank aanvullen  
O Snoep- en chipsrek op bar  
O Koelkast tosti's aan (links naar tosti-

ijzer_  
O Fusten & wijn in koelkast  
O Spoelbak vullen met water  
O Vaatwasser aan    

Schoonmaken O Doekje over bar en tafels  
O Aanvegen clubhuis, prullenbakken legen    

Toiletten O Nalopen, aanvullen papier (wc en 
handdoek)    

Terras O Aanvegen, afval weg  
O Vuilniszakken  terras nalopen 

 


