
Geachte bardienstmedewerker, HANDLEIDING VERNIEUWDE BARDIENST 2019 
 

 
Om een en ander duidelijk te maken, hebben we een handleiding opgesteld. Hierin staat eenvoudig vermeld wat    
de “spelregels” zijn en wat er van je wordt verwacht. Deze brief is ook te vinden in de blauwe vrijwilligersmap 
welke achter de bar ligt. 

 
TIJDEN 
BARDIENST 
 
 

: Vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur: wees a.u.b. op tijd aanwezig.  
 
Het is niet toegestaan om tijdens de bardienst even te gaan tennissen omdat het rustig 
is. 
Denk erom dat als u komt tennissen, dat het dan ook prettig is dat er iemand bardienst 
heeft. 
 
Als het om 22.30 uur echt rustig is, kun je de bardienst eventueel overdragen aan een 
van de aanwezige tennissers. Dit moet dan wel duidelijk worden afgesproken (sluit dan 
in ieder geval wel alvast de kassa af). 
 
Uiteraard stellen wij het wel op prijs dat u bardienst blijft draaien ná 22.30 uur, indien 
er nog wel voldoende mensen in de kantine aanwezig zijn. 
 
Als niemand de bardienst wil overnemen, verzoek hen dan z.s.m. hun drankjes op te 
drinken, zodat je de kantine en het hek kan afsluiten. 

   
VERHINDERING : Indien je onverwachts niet kan, bel dan zelf een vervanger of probeer met iemand te 

ruilen!  
   
SLECHT WEER? : Het is ècht nodig dat je komt voor afsluiten van kantine en park, al waait en regent het 

nog zo hard! 
Alléén ter plaatse kan je beoordelen, of er wel / niet getennist kan worden.  
Bij twijfel bel je je mentor (als het thuis regent, is het misschien op de T.C.H. mooi 
weer). 
 
Sluit dus bij echt slecht tennisweer de kassa en de kantine af. 

   
TOEGANG BAR : Alléén de bardienst mag achter de bar.  

 
   
DRANK : Alcohol schenken aan personen onder de 18 jaar is verboden. 
   
ETEN : De magnetron en frituur mag altijd worden gebruikt.  
   
SLEUTEL : De sleutel van de kantine past op alle deuren en ligt normaal gesproken “onder het 

barblad”  
   
VOORRAAD : Beneden nabij de toiletten is de voorraadkast voor drank en eten.  

 
 

BETALINGEN : In principe alles direct afrekenen, liefst pinnen! Werk zo min mogelijk met barbonnen. 
Zorg in ieder geval dat na afloop van de bardienst alle barbonnen zijn afgerekend. 



 
   
LICHT OP DE 
TENNISBANEN 

:
: 

•    Op verzoek mogen de lichten worden aangedaan. 
Als er slechts op enkele banen wordt getennist, dan beslist de lichten op  

•    baan 4 - 5 – 6 en 7 uitdoen. 
 : Als er niet meer op een baan gespeeld wordt, dienen de lichten te worden uitgedaan. 
    

 
MUZIEK :    Radio en muziekcomputer zijn aanwezig; maak er gerust gebruik van! 
   
OPENINGS-
TIJDEN 

: •    Het tennispark is geopend van 08.30 in de ochtend tot 23.00 in de avond.  
•    Op zaterdag- en zondagavond is het park om 20.00 uur gesloten, behalve tijdens de 

competitie en toernooien. 
  •  
E.H.B.O. : In de kantine is een extra grote verbanddoos aanwezig (deze staat boven de snoepkast) 
   
SERVICE : • Spoel de glazen goed schoon (liefst droog wegzetten) 
  • De vaatwasser in- of uitruimen 
  • De bar en de tafeltjes met een vaatdoek afnemen 
  • Houd de kantine en tafels goed schoon 
   
VRAGEN? 
 
 

: Als iets niet duidelijk is, bel dan gerust naar de mentor.  
Een overzicht van mentoren, hangt aan de muur bij de telefoon. 

   
AFSLUITEN  : Voor het afsluiten van de kantine en kluis is een aparte handleiding gemaakt.  

Deze handleiding hangt links aan de muur in de keuken. 
   

Als we iets vergeten zijn te melden of als iets nog niet duidelijk is, neem dan a.u.b. even de moeite om dit aan ons 
door te geven, tel. 06 38034111, en/of te e-mailen: kec@tchonselersdijk.nl 

 
We wensen je veel plezier met het vervullen van de bardienst. 
De K.E.C.  

 
. 

KANTINE AFSLUITEN: 
 

• BALKONDEUR EN RAMEN VERGRENDELEN  
• KASBOEK, ENVELOPPE LIGGEN ONDER DE KASSALA EN DE KLUIS IS IN DE KEUKEN 
• GELD TELLEN (LAAT VOOR ± € 20 AAN BRIEF GELD OVER IN DE KASSA) 
• GELD IN DE ENVELOPPE DOEN 

OP DE ENVELOPPE UW NAAM + DATUM + BEDRAG INVULLEN 
DIT OOK VERMELDEN IN HET KASBOEK 
ENVELOPPE AFSTORTEN IN DE KLUIS ZIE HANDLEIDING OP DE KLUIS 

• VERLICHTING UITSCHAKELEN (DE LICHTEN IN DE HAL EN TOILETTEN GAAN VANZELF UIT). 
• ALARM INSCHAKELEN: INSTRUCTIE VINDT U BIJ DE ALARMINSTALLATIE BIJ DE INGANG 
• VERGEET NIET DE BUITENDEUR GEWOON MET DE SLEUTEL AF TE SLUITEN 
• BUITENHEK OOK OP SLOT DOEN EN SLEUTEL IN DE BRIEVENBUS AAN HET HEK DEPONEREN 
• VEILIGHEID: VRAAG IEMAND BIJ AFSLUITEN MET JE MEE TE LOPEN  
• GRAAG EEN PARAAF ACHTER JE NAAM OP DE LIJST ACHTER DE BAR ( HANGT BIJ DE 

KNOPPEN  VAN DE BAANVERLICHTING). 


