
TAAKOMSCHRIJVING BARDIENST
 

Lees deze punten goed door, zodat je weet wat je kan en moet doen, tijdens voor en na 
de bardienst.
 
1. Haal de kas op bij de barcaptain
2. Schakel het barlicht aan, zodat de entreedeur van het slot afgaat
3. Vul de spoelbak met water en doe er 1 blokje spoelmiddel in
4. Glaswerk wat niet in de spoelbak kan in de keuken afwassen of in de vaatwasser zetten
5. Houdt de bar zo schoon mogelijk, en haal de glazen op (ook op het terras)
6. Als bardienst heb je recht op 1 consumptie per uur. Pak je meer consumpties dan dien 

je deze gewoon af te rekenen. Als je bardienst draait dien je “nuchter” te verschijnen en
je dienst ook nuchter te draaien

7. Aan het einde van de bardienst draag je zorg voor de volgende zaken:
–  Drankvoorraad bijvullen volgens de norm first in first out, De nieuwe voorraad 
    plaats je dus achteraan en de oude voorraad vooraan in de koelingen.
–  Volle kratten met lege flesjes naar achter brengen en sorteren
–  De tapplaat is schoongemaakt. Laat door de afvoer even heet water lopen
–  Alles afwassen of in de vaatwasser plaatsen en aanzetten
–  Stoelen en barkrukken aanschuiven. Tafels op hun plaats zetten (indien nodig)
–  Met een doekje de tafels en de bar reinigen
–  Terrasstoelen opstapelen en op slot leggen
–  Barkrukken buiten met kabel op slot zetten aan de tafel
–  Lichten van de banen en bar uitdoen. Lichten van toiletten gaan automatisch uit
–  Kas tellen en opschrijven op het meegeleverde formulier

8. Het afsluiten van de kantine:
–  Draai de deur tussen kantine en toiletten op slot
–  Doe de schuifpui dicht en plaats de houten balk tussen deur en kozijn,
–  Doe alle lichten uit, zodat de entreedeur weer automatisch op slot gaat
–  LET OP: bij het naar buiten lopen uit de kantine dat de deur goed dicht valt  
    (controleer dit). Valt de deur niet dicht houd dan de druppel van de kas  
    gebruiken en de deur voorzichtig dicht duwen
–  Bij het verlaten van het park controleren of de poort goed dicht valt en op slot. 
    Valt deze niet in het slot graag doorgeven aan barcaptain. Deze geeft het door 
    aan bestuur

9. Breng de kas + druppel dezelfde avond nog terug bij de captain van dienst
 
Verder:

–  Er mogen geen onbevoegden (of minderjarigen) achter de bar komen
–  Degene die bardienst draait blijft altijd verantwoordelijk voor de kas, ook voor 
    het ophalen en retourneren bij de Barcaptain
–  Als bardienst ben je verantwoordelijk voor de kantine, dus houd het netjes!

 


