m.h.c. Heerhugowaard – instructie bardienst
Voor aanvang bardienst
1. 15 minuten van tevoren aanwezig zijn voor aangewezen tijdstip voor uw bardienst
2. Melden bij lopende bardienst (en/of bestuursdienst, zie schema aankondigingskast)
3. Bij overname van de vorige bardienst vragen naar e.v.t. bijzonderheden
Bardienst algemeen
1. Muntthee klaarzetten – 2 a 3 takjes en vers houd folie over de bovenkant
2. Koffie/thee neer zetten op de bar
3. Suiker, melk, zoetjes en lepeltjes klaarzetten op de bar
4. Verse bakkers producten klaarzetten op de bar en blijven aanvullen
5. Broodjes gezond en broodje van de week smeren (zie bijgevoegd blad) en steeds aanvullen
6. Snoep, chips, repen neer zetten en blijven aanvullen uit de stellingkast
7. Gast-coaches/begeleiders voorzien van 2 gratis koffie/thee bonnen, liggen in kassa
8. Jeugdteams die net klaar zijn met spelen tijdig voorzien van 2 limonadekannen met bekers
9. Toezien dat er geen kinderen beneden de 16 jaar achter de bar staan
10.Op zaterdag geen alcohol voor 16:00 uur en geen alcohol schenken jonger dan 18 jaar of chauffeurs van jeugdteams
11.Geen overmatig alcohol schenken en bij overmatig gebruik ontzeggen, ook via derde
Bardienst tussendoor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bar schoonhouden
Keukenafwas bijhouden en opruimen
Tostiapparaat uitzetten indien niet in gebruik
Frituurpan en onderliggend aanrecht schoonhouden en geen frituursnacks uitleggen om te ontdooien
Lege glazen opruimen
Tafels in de club af en toe schoonhouden

7. Karton platmaken en in het magazijn leggen
Einde bardienst
1. Bar schoon achterlaten
2. Aanvullen chips en snoepgoed en de handvoorraad in de barkoeling (raamkant bar)
3. Vuilnisbakken legen en afvoeren in buitencontainer
4. Vloer aanvegen in keuken, bar en/of clubhuis
5. Afwas wegwerken of vaatwasser vullen en alles opruimen
6. Frituurpan en tostiapparaat uitschakelen en onderliggend aanrecht schoonmaken
7. KASSA ALTIJD AAN LATEN STAAN
8. Alle chips/snoeprekken naar het magazijn op de koelkast
9. Lege emballage/statiegeld afvoeren naar het magazijn
10.Tafels legen (glazen enz) en schoonmaken

Vragen, suggesties, klachten of wil je de barcommissie komen helpen?
Bar@mhcheerhugowaard.nl

