
Instructies bardienst - Tennis

Opening kantine

● Haal de sleutels van de kantine op bij Van Voorstlaan 17 (Tim Vermeere, telefoon
0252-544603), schuin tegenover het park. Neem ook de ‘knots’ mee uit het groene
kastje naast de deur.

● Open de voordeur en serredeur, hang de knots op het afhangbord. Tennissers
openen zelf de deuren naar de banen en kleedkamers.

Regels

● Onder de 18 jaar? Dan niet achter de bar en niet in de keuken!
● Verkoop van Alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is bij wet

verboden (bij twijfel: vraag om legitimatie). Niet aan de wet houden = boete of
vergunning kwijt!

● Consumpties worden direct betaald of op een bon gezet in het kassasysteem (bijv.
voor competitieteams; voor uitleg zie Handleiding kassa). Aangemaakte bonnen
dienen op dezelfde dag afgerekend te worden!

Werkzaamheden

● Gebruikte kopjes/glazen ophalen en afwassen of spoelen
● Lege (statiegeld)flesjes in kratten onder bar
● Vragen over werking apparaten? Zie instructiemap op bar.
● Voorraad op? Leg een briefje onder het kassasysteem.
● Acute vragen? Bel Hans Bezemer op 06 27 03 64 81.

Afsluiten

● Koffiekannen/dienbladen afspoelen en wegzetten in kastjes onder bar
● Bar, keukenblad en biertap schoonmaken (aanvullend: giet klein scheutje chloor in

afvoer van biertap en spoelbak)
● Schoonmaken indien gebruikt: koffiezetapparaat, magnetron, tosti-apparaat,

vaatwasser, enz.
● Bij bijzonderheden: leg een briefje onder het kassasysteem. Voorbeeld:

○ Verzoek tot verschonen frituurvet
○ Voorraad die (bijna) op is
○ Voorraad die (bijna) over datum is (items graag in keuken achterlaten)

● Baanverlichting en kantineverlichting (kantine, terras, serre) uitdoen. Deuren van
tennisbanen en deuren kleedkamers afsluiten. Eventueel verwarming uitzetten (knop
naar beneden gedraaid?)

● Deuren van kantine (voordeur, serre, zijdeur) afsluiten en toegangshek afsluiten.
● Deponeer de sleutels van de kantine in de brievenbus bij Van Voorstlaan 17. Plaats

de ‘knots’ terug in het groene kastje naast de deur.


