Taken bardienst woensdag- en vrijdagmiddag
1. Openen:
• Het clubhuis is al geopend door een van de hoofdtrainers.
• Het voorraadhok en het hok met de grote koelkasten bij de keuken en de
koelkasten onder de bar worden in de ochtend open gedaan.
Als deze nog niet open zijn, vraag dan een van de hoofdtrainers deze te openen.
2. Bar/ keuken:
• Koffie: gebruik 1 machine met melk (de linker). Koffiebonen eventueel aanvullen
vanuit het voorraadhok (links).
Als er geen melk in zit, dan staan gekoelde pakken melk in de koelkast in de grote
koelkast achter (rechts). Het melkpak kan in z’n geheel in de koeling van de
koffiemachine.
Op dagen dat er veel koffie wordt geschonken, is het handig om de melk in de
reservoirs te doen (in het weekend). De reservoirs voor de koffiemachines liggen
in de keuken.
• Thee: de grote waterkoker gaat aan door de witte stekker aan de muur uit/aan te
doen. Soms is er nog muntthee van het weekend. Deze kan dan ook verkocht
worden. Staat in de kleine koelkast (die trainers ook gebruiken).
• Aanvullen voorraad: check voorraad theezakjes in de thee-dozen in het clubhuis
en benodigdheden: svp bijvullen vanuit het voorraadhok en onder de bar
(theezakjes)
• 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.
• Chips en snoep; de rekken staan in het voorraadhok achter en kunnen achter de
bar gezet worden; aan het einde van de dienst deze weer terug plaatsen in het
voorraadhok.
3. Schoonmaak:
• Schoonmaak: de bar even nalopen met een sopje als deze vies is. En het clubhuis
aanvegen.
• Afwas; op woensdag en vrijdag is er niet veel afwas, doe daarom kleine afwasjes
met de hand. Als er veel is, dan kan de machine aangezet worden. Een instructie
hiervoor hangt bij de machine.

4. Toiletten

• Toiletten: check of alle toiletten schoon zijn: veeg deze eventueel aan en ruim
rommeltjes op; als wc- en handdoekrollen aangevuld moeten worden; deze zitten
in een ‘mandje/ emmer’ in het opslaghok. Aan het mandje hangt ook de sleutel
om de houders open te doen (aan de bovenkant van de houder). De voorraad
rollen liggen in het voorraadhok (of in het washok bij de kleedkamers).
5. Clubhuis/terras:
• Prullenbakken binnen: loop deze na en leeg ze indien ze erg vol zijn. Als ze niet vol
zijn, dan kunnen ze erin blijven zitten. Zakken liggen in de keuken. Volle zakken
kunnen in de grote grijze kliko bij de fietsenstalling.
• Veeg het clubhuis aan en haal een doekje over de tafels en de bar.
• Glaswerk: glaswerk staat achter in de keuken. Vraag of iemand deze onderweg in
de glasbak op de Ossenmarkt wil weggooien. Er ligt vast ergens een lege tas.
• Terras: kijk of hier nog afval ligt en loop deze minimaal een keer na. Veeg
eventueel aan.
6. Divers:
- Icepacks/ EHBO: check of er genoeg ice-packs in de vriezer onder de bar liggen;
deze aanvullen vanuit de vriezer in het hok. Nieuwe icepacks-zakjes liggen in het
voorraadhok. Check ook de EHBO koffer, geef gebreken door aan
barcommissie@mhcweesp.nl
7. Aanvullen leveringen (vrijdag):
Op donderdag en vrijdag worden de nieuwe leveringen in de keuken gezet door
de leveranciers. Deze moeten op vrijdag opgeruimd worden.
- Frisdrank: de koelkasten onder de bar worden aangevuld vanuit de grote
koelkast. De grote koelkast aanvullen (zo divers mogelijk); de rest kan naar de
voorraad in het hok.
- Snoep en chips: de rekken aanvullen op de bar. De rest kan in de stellage van het
voorraadhok
- Fusten bier; de speciale koelkast moet gevuld zijn, de overige fusten ernaast
zetten. Niet voor de koelkast van de BSO zetten.
- Thee: de thee voorraad staat rechts onder de koffiemachines.
8.
-

Sluiten:
Bar schoon en opgeruimd achterlaten
Radio uit
Waterkoker-stopcontact uit
Snoep/ chips rekken terug in het voorraadhok (moeten op vrijdag blijven staan)
Koelkasten onder bar; licht uit doen, voorraadhok en koelhok dicht (hoeft niet op
slot).

Lees ook de algemene informatie door

