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Handleiding bardienst 
 

Datum: 17 augustus 2014 

Locatie: Clubhuis  

 

 

Algemeen: 

 

Welkom in de kantine van CKV Achilles. 

 

Met dit schrijven willen we je enige uitleg geven wat de bardienst kan verwachten 

op een trainingsavond of op zaterdag tijdens de wedstrijden. We hopen je 

hiermee enige houvast te geven van de spelregels achter de bar.  

 

De kas: 

 De bardienst die “opent” moet de kas afhalen bij familie van den Brink aan de 

Maardijk 18 (0546 821716 of 0610594686) Stem onderling af wie de kas 

ophaalt. 

 De kas is voorzien van wisselgeld en dient aan het einde van de bardienst door 

degene die “sluit” weer worden afgegeven bij fam. van den Brink. Na 22:00 

uur graag de kas de volgende dag terugbrengen. 

 Aan het einde van de bardienst moet er een uitdraai van de dagomzet 

(dagjournaal) van de kassa in de kas worden gevoegd. Aan de hand van deze 

uitdraai wordt de kas gecontroleerd.  

 Voor de bediening van de kassa is een apart uitleg gemaakt.  

 

Werking kassa is als volgt: 

 bij aanvang aanzetten, 

 1 artikel afrekenen: productnummer > artikel > totaal 

 meerdere gelijke artikelen afrekenen: aantal > hoeveelheid / 

kloktijd > productnummer > artikel > totaal 

 verschillende artikelen: productnummer > artikel, enz. > totaal 

 bij afsluiten kantinedienst een dagstaat uitdraaien: zet    

schuifknop op Z en druk op de totaaltoets.   Staat draait uit. Deze 

bij het geld in het kistje doen voor controle kas. 

 

De trainingen: 

 Op de maandag en de donderdag is er barbezetting bij de trainingen.  

 ‘s Maandags is er barpersoneel van 17.30 tot 19.30. Om 19.30 uur kan er een 

kan koffie voor de senioren op de bar worden gezet. De deur van de kantine 

naar de keuken gaat op slot, sleutel zit aan de bos met de houten hanger bij 

de radio. 

 Donderdag is er barbezetting van 17.30 tot 19.30 en 19.30 tot 22.30.  

 Voor de trainingen moeten de deuren van de (thuis)kleedkamers worden 

geopend. 

 De trainers zijn tijdens de trainingen verantwoordelijk voor het openen en 

sluiten van het ballenhok en de materiaalcontainer. 

 Bardienst die “sluit” controleert of alle deuren afgesloten zijn, of alle verlichting 

uit is en doet het hek op slot. 
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De wedstrijden: 

 

 Zorg dat je op tijd bij Achilles bent, ca. 45 min. voor aanvang van de eerste 

wedstrijd. 

 Open de deuren van de kleedkamers en het grote hek (kleine hek op slot 

laten).  

 Het ballenhok blijft tijdens de wedstrijden op slot, coaches zorgen voor de 

wedstrijdballen. Hang de Achilles vlag op, hij ligt bij de radio. 

 Scheidsrechters van de bond of van Achilles en officials van de bond dienen 

in de rust een consumptie te worden aangeboden. (Kan ook door de coach 

geregeld worden). 

 In bijzondere omstandigheden mogen ook ouders van bezoekende 

jeugdploegen (vroeg tijdstip, guur weer of na een lange autorit) koffie/thee 

worden aangeboden. 

 Eigen consumptiegebruik (ook van de bardienst zelf) terughoudend 

aanbieden en altijd noteren op het daarvoor bestemde formulier. 

 In de rust van de wedstrijden moet er voor de F-, E-, D-, C- en B-teams 

ranja voor beide teams worden klaar gezet. Voor de A- en senioren teams 

moet er thee worden gezet. (instructies in de keuken) 

 F- en E-teams spelen 2x20minuten, D- en C-teams 2x25min, B-teams 

2x30min en  A- en seniorenteams 2x35min. 

 Op wedstrijddagen is het vanaf 12.00 uur ook mogelijk om de frituur te 

gebruiken. 

 De achillesvlag hijsen. 

 

Wat moet je altijd doen: 

 

 Geldkistje leeghalen en in de kassa deponeren. 

 Rolluiken omhoog. 

 Schone hand/theedoek pakken, zowel in de kantine als de toiletten. 

 De vaatwasser leegruimen. 

 Zorg te allen tijde dat de tussendeur (deur naar de keuken) als je even 

wegloopt op slot is, ook als je het clubgebouw afsluit. 

 TV aanzetten op het Achilles nieuwskanaal. Afstandsbediening ligt achter de 

bar, rode knop voor aanzetten. Kies (indien hij daar niet op staat) met 

bron/source voor HDMI1. De computer draait vervolgens automatisch het 

nieuwskanaal. Bij vragen / problemen kun je bellen met Gijs Rutering via 

nummer 0627484122. 

 

Afsluiten van het Clubhuis: 

 

 Geld uit de kassa en weer in het geldkistje deponeren. 

 De vaatwasser inpakken en aanzetten. 

 Frisdrank/Alcohol en snoepgoed waar nodig aanvullen. 

 Als je merkt dat bepaalde dingen op beginnen te raken mag je dit op het 

whitebord schrijven of een app sturen naar Eddy Brand (0612998747). 

 Container vol? Bel Vangansewinkel Tel: 074-2490413. Ons relatienummer 

151080. 

 De deur naar de keuken op slot draaien. 
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Overig: 

 

 Gebruik van de koffiezet automaat: 1 kan water met 2 scheppen 

(afgestreken) koffie. Als de kan koffie vol is, dan overschenken in de 

thermoskan. Theewater koken en in de thermoskan schenken. 

 Aandachtpunten bij gebruik van de frituur: Rechts patat en frikadellen. Links 

kroketten bakken. 

 Aandachtpunten bij gebruik tosti apparaat: Tosti's graag voor verwarmen in 

tosti apparaat paar seconden in magnetron om iets te ontdooien. 

 Tijdens de trainingen en wedstrijden zijn vrijwel altijd leden van Achilles 

aanwezig die meer ervaring hebben met de bardiensten, schroom niet om ze 

te vragen bij onduidelijkheden of drukte aan de bar. 

 I.v.m. met Hygiëne Code Horeca is het niet toegestaan dat kinderen onder de 

18 jaar zich achter de bar en in de keuken bevinden. 

 Aan iedereen jonger dan 18 jaar mag geen alcoholische dranken worden 

geschonken, bij twijfel en geen legitimatie ook niet! 

 

Belangrijke telefoonnummer: 

 Centrale Huisartsen Post Almelo,  

Zilvermeeuw 1. 7609 PP Almelo 088 - 588 0 588 

 Politie Almelo 0900 – 8844 

 Brandweer Almelo 088 - 256 7310 

 Clubhuis Achilles 0546 816412 

 ALARMNUMMER 112 

 

CKV Achilles wenst je plezierige bardienst!  
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