
Instructies bardienst - Voetbal 

 

Opening kantine 

● Haal de sleutels van de kantine op bij Van Voorstlaan 17 (Tim Vermeere, telefoon 

0252-544603), schuin tegenover het park.  

● Ochtenddienst is van één uur voor de erste tot één uur na de laatste jeugdwedstrijd. 

● Middagdienst is van één uur voor de seniorenwedstrijd tot sluit. 

● Openen: open alle deuren van de kantine en kleedkamers en doe de lichten aan. 

 

 

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 

● Vragen over werking apparaten? Zie instructiemap op bar. 

● Koffiezetten (minimaal 2 thermoskoffiekannen), melk en suiker op de bar. Theewater 

voorkoken. Koffie in plastic bekersof koffiekopjes, thee in bekers. 

● Enkele tosti’s uit de vriezer halen. Indien bij bereiding nog niet ontdooid, even in de 

magnetron. 

● In de rust:  

○ Jeugd: 10 bekers limonade per team en koffie met apart melk/suiker voor 

leider. Ouders vragen om de bladen bij aanvang rust naar de kleedkamer te 

brengen. Na de rust bladen ophalen. 

○ Senioren: thee: en apart suiker/lepeltjes. 

● Lege (statiegeld)flesjes in kratten onder bar. Lege flessen (geen statiegeld) in keuken 

naast de vaatwassr. 

● Opruimen, fwassen en gebruikte apparatuur schoonmaken. 

● Voorraad op? Leg een briefje onder het kassasysteem. 

● Acute vragen? Bel Hans Bezemer: 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: 
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○ Verzoek tot verschonen frituurvet 

○ Voorraad die (bijna) op is 

○ Voorraad die (bijna) over datum is (items graag in keuken achterlaten) 

● Veld-, kleedkamer- 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. 


