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Vandaag of binnenkort heb je bardienst bij
MHC Heesch!...
…En wij laten je niet ‘zwemmen’…!
In dit barboek hebben wij voor de zaterdag en de
zondag beschreven welke taken uitgevoerd
mogen te worden. Lees die uit te voeren taken
vooraf goed door. Voor vragen kun je ons bellen
(o6-12964158) of mailen op inkoop@mhcheesch.nl.
Wij wensen je veel succes vandaag.
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De barcommissie
BARDIENST BIJ MHC HEESCH
Waarom?
De opbrengsten uit de bar zijn een zeer belangrijk deel van de totaalinkomsten
voor de club. Een correcte uitvoering van een bardienst is daarin cruciaal. Om
succes te waarborgen, zijn een heldere barinstructie, een gecontroleerde geld/ goederenstroom en goede huisregels een voorwaarde.
Een amateur-sportvereniging als Mixed Hockey Club Heesch is van haar
inkomsten afhankelijk van 3 hoofd-geldstromen;
• Jaarcontributie
• Sponsoring/ subsidies
• Baromzet
De eerste twee zijn voor aanvang van een hockeyseizoen bekend en worden
direct via de penningmeester geïncasseerd. De baromzet is echter – hoewel
vooraf begroot- variabel en het succes ervan wordt bepaald door de mensen
die een bardienst vervullen.
Wanneer?
De bar is primair geopend op zaterdagen voor jeugdteams en op zondagen
voor seniorenteams. Facultatief, en op voorwaarde van de aanwezigheid van
een bevoegd persoon, kan de bar/clubhuis ook geopend zijn tijdens en/of na
trainingsuren doordeweeks.
Wie?
Het beleid van MHCHeesch is om de bardiensten (ca. 2uur/2x per seizoen) op
zaterdagen om toerbeurten in te laten vullen door verzorgers/ouders van
jeugdleden (soms aangevuld door B- en A-jeugdleden). De indeling hiervan
wordt voorafgaand aan, en tijdens het nieuwe hockeyseizoen toegestuurd,
zowel van de najaars- als de voorjaarsperiode.
Op zondagen zijn de seniorenteams verantwoordelijk voor de bemanning van
de bar. In de praktijk betekent dit dat het eerst ingedeelde team van de
zondag verantwoordelijk is voor het openen van het clubhuis en opvolgende
teams voor de tussentijdse bemanning en de afsluiting.
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Dit document bevat:
• 10 GOLDEN RULES (Reglement Bardienst)
• De barinstructie “Openen- draaien - sluiten van een bardienst”
• Instructiebladen 5x

10 GOLDEN RULES
1.

Kun je geen bardienst draaien? Je dient zelf tijdig voor
vervanging te zorgen en doorgeven aan
barindeling@mhcheesch.nl . Indien er door omstandigheden
geen vervanger aanwezig is, wordt het betrokken team
verantwoordelijk gehouden voor de invulling.

2.

Indien ‘jouw’ wedstrijd is afgelast, vervalt hiermee ook de
bardienst. De bardienst van het team dat toch later op de dag
als eerste speelt, is dan ook verantwoordelijk voor het openen
van clubhuis en bar.

3.

Op zondag haalt het barhoofd van de 1e bardienst de
sleutelbos vrijdag of zaterdagavond op het sleuteladres bij Pieter
van der Velden, Heelwijkstraat 28, Heesch, 06 – 303 789 87

4.

BEN OP TIJD!
Voor openingsdiensten geldt dat je één kwartier voorafgaand
aanwezig bent om e.e.a. voor te bereiden;
Voor tussendiensten geldt dat u vijf minuten voor tijd aanwezig
bent bent zodat de bardienst zorgvuldig aan uzelf
overgedragen kan worden!
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5.

Tijdens je bardienst bent u verantwoordelijk voor de bar! GEEN mensen
(dus ook geen kinderen) achter de bar die geen bardienst hebben.
6.
Al het gebruik van eten & drinken dient te worden aangeslagen op het
kassasysteem. Eigen gebruik wordt afgeslagen met betaalmiddel “Eigen
gebruik”, een gratis warme- of frisdrank t.b.v. de scheidsrechters wordt
afgeslagen op “eigen gebruik scheidsrechters”;
7.
Betaling op rekening of contant is niet mogelijk. Er moet direct worden
afgerekend. Betaling is alleen cashless mogelijk via pin of clubcard/App;
Uitzondering: op zondag kunnen alleen de MHCH Senioren teams tijdelijk
een rekening (bon) open zetten om meerdere bestellingen op te boeken.
Ook deze dient tussentijds en aan het einde van de dag afgerekend te
worden.
8.
Alcohol wordt alleen geschonken / geserveerd voor en door personen
van 18 jaar en ouder.
Op zaterdag is dit vanaf 14:30 uur toegestaan, op zondag in principe de
gehele dag. Bij twijfel altijd vragen om legitimatie.
9.
Na iedere bardienst de bar en keuken netjes achterlaten, zodat het
volgende team niet met een rommel begint (zie afsluitinstructie);
10.
De scheidsrechtershesjes en fluitjes zijn eigendom van de MHCH. Let op
dat de tenues en fluitjes worden ingeleverd; Fluitjes in lade onder bar,
hesjes ophangen in bestuurskamer
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BARDIENST OPENEN
Sleutels ophalen bij Pieter van der Velden, Heelwijkstraat 28,
Heesch 06 – 303 789 87 (graag voorafgaande avond bardienst).
De TC dienst zorgt voor consumptiebonnen voor gastteams en
de overzichten met wedstrijden, scheidsrechters en bardienst.
• Openen van het toegangshek. De dubbele poort dient
gedurende de gehele dag open cq. van het slot af te zijn
i.v.m. de bereikbaarheid van de hulpdiensten
• Naar binnen via achterdeur keuken (klink omhoog en
sleutel omdraaien)
• Clubgebouw openen door rolluiken ramen handmatig
omhoog, rolluik naar hoofdingang elektrisch met sleutel
omdraaien in contactkastje naast de deur.
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• Vaatwasmachine aanzetten, linkerknop indrukken 
LET OP dat stop in afvoer onderin vaatwasmachine zit. Zie
ook blz 14.

• Lichten aan in kleedkamers en toiletten, beide
materiaalhokken openen
• Vuilnisbakken / containers buiten zetten
• Lichten in clubhuis/kantine (niet de TL’s) en hal aan.
• Koffiezetapparaat aanzetten door onderaan links kleine
zwarte schakelaar op “1” zetten.
• Indien uit, kassaterminal aanzetten via onderstaande
instructie;
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afb 2

Alleen cashless betalen via PIN of Clubcard/App/QR
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• Koelvitrine worstenbroodjes aanzetten, knopjes benedenrechts voor licht en temperatuur  4 tot 6 graden Celsius

• Aanzetten alle muziekapparatuur/ computer /
pinautomaat/TV met één schakelaar onder barblad aan
rechterzijde

aan/uit
volume
• Muziek aanzetten mbv volumeschuif, volume niet te hoog
• Toiletten controleren; papierrollen, zeepvulling, papieren
handdoekjes
• EHBO check icepacks in vriezer, verbandtrommel gereed
op twee plaatsen (onder barblad in kast en in keuken)
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BARDIENST DRAAIEN

Algemeen:
• Handel bestellingen als volgt af :
Bestellling aannemen – afrekenen – klaarmaken –
uitleveren
Dit voorkomt dat een rekening onbetaald is bij drukte aan de bar

• Vul tussentijds indien nodig koelkasten, vriezer en
verkoopvoorraad in bar bij, zodat de degene na je niet met
‘lege handen’ staat. (pas FiFo toe)
• Iets niet meer voorradig of heb je tips voor ons? Schrijf het in
het barschrift dat ligt bij de kassa. Het maakt ’t voor Inkoop
een stuk eenvoudiger om niets over het hoofd te zien!
• Alle gebruik (verkoop/eigen gebruik /
representatie/scheidsrechter/commissie) wordt
aangeslagen op de kassa onder één van de
betaalmogelijkheden

9

v. 2.0.26.08

BARBOEK 2020

Op zaterdag:
• Na 12.30 uur: Teams ontvangen en vragen beantwoorden.
A4-infoblad met regels en consumptiebonnen
(2xkoffie/thee, geen fris) afgeven aan bezoekende
teams(coaches). Er ligt ook een lijst met de te spelen
wedstrijden en veldindelingen. Op de lijst staat tevens wie
de scheidsrechters zijn. (Vóór 12.30 uur is er iemand van de TC of
wedstrijdsecretariaat voor ontvangst teams. Dit loopt normaal vanzelf)

• Scheidsrechters melden zich bij de bar en krijgen lichtgroen
hesje (kamer wedstrijdsecretariaat) en rode scheidsrechters
fluit (in lade achter bar) mee.
• Tijdens de rust van of na de wedstrijd krijgen zij een frisdrank
of koffie/thee aangeboden. Aanslaan op kassa. Na afloop
van de wedstrijd leveren zij hesje + fluit weer in bij de bar.
• Voor het einde van een wedstrijd voldoende RANJA
kannen klaarmaken voor de teams. Deze hoeft niet te
worden aangeslagen in het kassasysteem
• Frituur wordt (op zaterdag) NIET aangezet en gebruikt. TOSTI
en WORSTENBROODJE en andere kant-en-klare snacks zijn
verkrijgbaar. Zie prijslijst.
• Een alcoholhoudende drank wordt op zaterdag slechts
geschonken na 14.30u en NIET aan minderjarigen (<18j).
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Op zondag:
• Openen van het clubgebouw 45 minuten voor aanvang
wedstrijd en ontvangst van het bezoekende team wordt
gedaan door eerste seniorteam dat speelt op
zondagochtend  meestal VET A, VET B of damesteam
• Barbezetting ná iedere wedstrijd wordt gedaan door leden
van de seniorenteams die klaar zijn met spelen. Deze
verantwoordelijkheid loopt door tot dat het volgende
seniorenteam klaar is met haar wedstrijd en de bardienst
overneemt van het team daarvoor.
• Het laatst spelende seniorenteam draait de bardienst tot
alle spelers van eigen club en bezoekende teams het pand
verlaten (UITERLIJK om 18.00 uur!!). Zij doen tevens de
afsluiting van de bardienst en sluiting van het clubgebouw
(zie afsluitinstructie);
• Frituur incl. afzuigkap aanzetten vanaf 11.30 uur
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BARDIENST SLUITEN
• Zorgdragen voor binnenhalen en opruimen pylonen,
vlaggen en goaltjes in materiaalhok (TAAK VOOR
LAATSTSPELEND TEAM!)
• Frituur uitzetten – afzuigkap uitschakelen
• Al het gebruikte glaswerk (bierglazen / wijnglazen / limonade) 1 x
door de vaatwasser
• Barbladen afnemen en taprooster oplichten en schoonmaken (incl
bierkranen) met vaatdoek en warm water met sop.
• Koffiemachine uitzetten
• Vloeren aanvegen, tafels afnemen, keuken opruimen
• Vuilnisbakken / containers binnen neerzetten
• Verwarming laag draaien (17 graden Celsius)
• Muziekapparatuur/ computer / pinautomaat uitzetten d.m.v. één
witte schakelaar onder rechter barblad
• Rolluik naar beneden (rolluiken bij de ramen blijven open), elektrisch
met sleutel bij binnendeur naar kleedkamers. Rolluik tussen kantine
en hal sluiten dmv witte tuimelschakelaar achter bar (geheel links)
• Kassa uitzetten
• Alle lichten uitdoen (ook in halletje bij kleedkamers)
Clubgebouw afsluiten, maak een laatste sluitronde en check ook
buitendeuren van kleedkamers en materiaalhok

• Kluisje en sleutels afgeven bij Pieter van der Velden, Heelwijkstraat 28
Heesch 06 – 303 789 87
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INSTRUCTIEBLAD FRITUUR
De frituur heeft twee compartimenten.
BIJ VOORKEUR LINKER COMPARTIMENT
GEBRUIKEN
Inschakelen:
- Stop de (goede) stekker in
- stopcontact, links van de frituur
-

Groene spannings-ledje gaat
branden

-

Zet draaiknop op “185 graden”

-

Wacht tot oranje ledje
temperatuur uitgaat

Frituren producten:
Frikandelletjes 5 min.
Bitterballen / kroketten 4 min.
Gemengde snacks 4 min.
Doe niet teveel snacks tegelijk in het
vet. Hierdoor zakt de temperatuur te
snel, waardoor producten niet gaar/te
zacht zijn.
LET OP: BLIJF WEG MET DRANKEN BIJ HET
VET. VOCHT IN FRITUURVET GEEFT EEN
EXPLOSIE
Uitschakelen:
- Draaiknop terugdraaien
Stekker uit stopcontact halen
Deksel erop en met keukenpapier rondom schoonvegen
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INSTRUCTIEBLAD VAATWASSER
De Elettrobar Fast is een eenvoudig te
bedienen vaatwasmachine. Op de hockeyclub wordt deze gebruikt om glaswerk tijdens
de bardienst schoon te spoelen.
Aan het einde van elke bardienst moet al
glaswerk dat rondom de tapkranen staat,
gespoeld worden.

Inschakelen / aanzetten:
-

Let er op dat de stop onderin de machine in de afvoer zit
Druk op ON/OFF (links) om machine in te schakelen
Oranje ledje rechts ernaast begint te branden; het vullen begint automatisch
Aan het einde van het vullen begint verwarmingsfase. Het oranje ledje links
naast START blijft branden, totdat werktemperatuur is bereikt.
Middelste knop ingedrukt laten (kortste programma).
Rek in machine plaatsen en vullen met vaat. Druk op START. Oranje led rechts
naast middelste knop gaat aan.

Legen/ uitschakelen:
-

Indien programma voltooid gaat oranje led rechts naast middelste uit.
Om drogen te versnellen, rek pal na einde programma uit machine trekken
Uitschakelen:
Zet de machine uit via ON/OFF (knop links)
Haal stop uit afvoer door hem naar boven te trekken. Wacht tot bak leeg is.
Verwijder filter en maak het schoon.
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INSTRUCTIEBLAD BAR & GELUID
De pinautomaat, TV, prijslijst en de muziekcomputer zijn
gekoppeld aan dezelfde AAN/UIT knop.
Deze knop vind je aan de zijkant links van de
versterkers, onder het barblad.
Inschakelen:
-

Druk de knop naar boven op AAN

-

Alle muziekapparatuur + computer + TV
gaan aan en starten op.

-

Zet monitor aan.

-

De computer start automatisch de website
NederlandFM op.

-

Klik met de muis op het logo van de
gewenste zender.

LET OP: KOM NIET AAN DE INSTELLINGEN
VAN DE VERSTERKERS
Voor de pinautomaat hoeven geen verdere
handelingen worden verricht.
Uitschakelen:
-

Druk de knop naar onder op UIT

De kassa en de koffiemachine staan niet ingeschakeld op dezelfde knop. Zij starten
dus niet automatisch op en dienen separaat aangezet te worden.
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INSTRUCTIEBLAD WORSTENBROODJES

• ZET DE OVEN OP 180 GRADEN EN VERWARM 5 MINUTEN
VOOR
• HAAL DE BESTELDE WORSTENBROODJES UIT DE
KOELVITRINE OP DE BAR
• LEG ZE IN DE OVEN EN BAK ZE AF IN
7 MINUTEN
• SERVEER ZE MET EEN SERVETJE

WORSTENBROODJES DIE AAN HET EINDE VAN DE
DAG OVER ZIJN, INPAKKEN IN PLASTIC ZAKJE OF FOLIE,
DATUMSTICKER ER OP EN IN DE VRIEZER
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INDELING VRIEZER KEUKEN
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