Bardienstinstructies TC Deurne
BEEINDIGING BARDIENST
Beste bardienst, nee sorry opnieuw, beste gastvrouw/heer
van de club. Zorg dat je 30 minuten vóór beëindigen van je dienst dit kenbaar maakt aan je gasten
aan de bar. Als bardienst ben je dus verantwoordelijk, dit betekent dat een bardienst nooit
overgenomen mag worden door leden die nog wat langer willen blijven. Uitzonderingen kunnen
alleen bepaald worden door leden van het Bestuur en/of BarCommissie.
Op de bar bij de telefoon vind je een map met informatie over het beëindigen van de bardienst en
werking van diversen apparaten het zgn,

Bardienstinstructieboek
De belangrijkste punten
Bij het beëindigen van de van elke bardienst behoren de volgende werkzaamheden:
- Bar en Keuken opgeruimd en schoon achter laten
- Alle vaatwerk afwassen en wegzetten, de vaatwasmachine leeg maken, het water eruit
laten (stop verwijderen) en de machine uitschakelen
- Tafels, binnen & buiten, schoonmaken
- Glazen ophalen, spoelen, en wegzetten
- Volle kratten met lege flessen in de voorraadruimte bij de koelcel plaatsen
- Alle apparatuur in de keuken uitzetten te weten: frituur / afzuiging / magnetron /
koffiezetapparaat / tosti apparaat / bakplaat / fornuis / vaatwasser
- Alle apparatuur achter de bar uitzetten te weten: televisie / pc / geluidsinstallatie
- Thermostaat van verwarming achter de bar op 16 graden zetten
- Alle verlichting uitschakelen: voorraadruimte / keuken / bar / kantine / baanverlichting
- Ramen deuren en schuifdeuren en glazen tussendeur deur naar de bar sluiten
Aanvullende werkzaamheden bij het beëindigen van een avond bardienst:
- Vuilniszakken uit de prullenbakken bij de container zetten
- Alle baanpoorten sluiten
- Thermostaat van verwarming in de hal op 16 graden zetten
- Verlichting in kleine kantine en hal uitschakelen
- Alarm inschakelen (lampen in kantine kunnen aangaan is oké)
Laat de bar en het clubhuis achter, zoals je het zelf graag bij het begin van je dienst aan wil treffen.
Wanneer iets niet helemaal duidelijk is, vraag het aan een van je tennismaatjes voor de bar, we
doen het immers met z’n allen.
Veel plezier,
BC
barcommissie@tcdeurne.nl

