Algemene afspraken

1. Controleer bij afgifte en inname van de tas of de sleutels compleet zijn (2 stuks)!!!

2. Bij de vrijdagavond competitie sluit de captain van een van de deelnemende teams
af. Spreek goed af waar de sleutel ingeleverd moet worden (sleuteldienst)
3. Bel -als sleuteldienst- vooraf de bardiensten na, dat voorkomt verrassingen.
4. Zorg iedere avond voor een opgeruimde keuken en bar.
5. Voor 12.00 uur in de ochtend mag er geen alcohol houdende drank geschonken
worden en onder de 18 jaar mag er geen alcohol verkocht worden, Twijfel je aan de
leeftijd van een jongere. Vraag om een geldig legitimatiebewijs. Kan de jongere deze
niet tonen, dan wordt geen alcohol verstrekt. Aan dronken personen of aan personen
onder invloed van drugs wordt geen alcohol verstrekt. Aan personen die fungeren als
chauffeur voor het vervoeren van jeugdspelers wordt geen alcohol verstrekt.
6. Achter de bar mag geen alcohol worden gedronken, dus ook niet door de bardienst.
7. Vaatwasser:
Als het niet druk is in de kantine hoeft de vaatwasser niet aan, spoel wel altijd de
kopjes af en zet ze in de manden voor de vaat. Als de vaatwasser wel aangaat, dan
altijd op het eind leeg laten lopen. Zie de instructies hiervoor.
8.

Indien er mensen aan het tennissen zijn en er is een bardienst, dan mag de kantine
niet eerder gesloten worden! Ook niet als slechts 1 baan bezet is.
Ook als er niemand aan het tennissen is, mag de bardienst pas naar huis indien de
helft van zijn bardienst erop zit. Ofwel er moet minimaal 2 uur bardienst worden
gedraaid. N.B. dit gebeurt altijd in overleg met de sleuteldienst,
De bardienst kan niet zelf beslissen om de kantine te sluiten.

9. In de tas zitten de volgende lijsten:
 Reservelijst: indien onverwacht een bardienst uitvalt, kunnen leden van de reservelijst
worden ingezet.

10. Alle inkomsten en uitbetalingen worden aangeslagen op de kassa, je hoeft dus geen
overzichten bij te houden.
11. Er is gebleken dat er vaak wijn tot ver boven het streepje op het glas wordt
geschonken. Dit betekent 1 glas minder per fles en dat over het hele jaar genomen is
dat een behoorlijk verlies. Graag tot het streepje op het glas inschenken.
17 Gashaarden afdekken.
Heb je nog vragen? Dan horen we het graag!
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