
Afspraken t.a.v. Barbeheer Clubhuis (november 2021) 
Er was duidelijk behoefte om de afspraken t.a.v. het barbeheer in het 
clubhuis weer te actualiseren.  

 

Openingstijden en sluitingstijden 

*De openingstijden van het clubhuis is op de dinsdagmiddag van 13.00 
uur tot 17.00 uur. Van maandag t/m vrijdagavond 19.30 uur tot 23.30 
uur.   
*Bij ontspanningsactiviteiten zijn de openingstijden weergegeven in het 
overzicht barbeheer.  
*De sluitingstijd ’s avonds is bij ontspanningsactiviteiten uiterlijk 
01.30 uur.  

 

Kasgeld en wisselgeld 

*Voor aanvang en aan het einde van de afdelingsavonden en 
activiteiten moet het kasgeld geteld worden. Er dient kasgeld in de 
kas aanwezig te zijn conform het in de deksel geldkistje vermeld 
bedrag. Is dit NIET correct vermeld het dan op de afrekenstaat. 
*Zorg bij afsluiting dat het kasgeld is aangevuld vanuit de 
opbrengst. 
*Bij afsluiten dient men het ontvangen fooibedrag in de fooienpot 
te deponeren en te vermelden op de afrekenstaat. 
*Indien er na het afsluiten geen of weinig wisselgeld is bel dan de 
volgende dag even naar Hans Vermeulen (zie contactadressen) voor het 
verzorgen van nieuw wisselgeld.  
 

Consumpties  
*Bij afdelingsvergaderingen in het kader van de algemene 
ledenvergadering welke door de afdelingen in het clubhuis gehouden 
worden is de eerste koffie/thee gratis.  
*Er mogen geen artikelen meegegeven worden vanuit het clubhuis zonder 
toestemming van de coördinator clubhuis. 
*Er mogen geen eigen meegebrachte consumpties worden gebruikt.  

 

Aanvullen 

*Graag zorgen dat de koelkasten met limonade en bier aangevuld zijn 
voor het afsluiten van de bar, hierbij dienen de oude flessen naar voren 
gezet te worden (vooral t.a.v. bier).  
*Vul tevens de koffie/thee, melk en suiker aan in de presenteerbakken. 
*Mocht er iets niet in voorraad zijn, meld dit dan aan coördinator INKOOP.  
  

Schoonmaak 

*Zorg na afloop van de bardienst dat het bargedeelte en de toiletten 
schoon achter blijven. Maak tevens het bord in de magnetron en evt. 
pannen schoon als deze gebruikt zijn.  
*Indien het een grote puinhoop is voor de bar pak even een bezem en 
veeg het schoon, laat geen vuil clubhuis achter voor de volgende 
gebruikers..  
*Volle vuilniszakken graag in de container deponeren. 
 

Keuken 

*Bij opening van de keuken is alleen het personeel wat zich aangemeld 
heeft voor keukendiensten bevoegd om in de keuken te zijn. De keuken is 
niet toegankelijk voor overige leden echter wel voor bar personeel die 
voor hun taak in de keuken moeten zijn. 



  

Emballage 

*Zorg dat de lege kratten en/of kratjes met flesjes niet in het clubhuis 
blijven staan, maar plaats deze in de opslagruimte achter de keuken.  
*Graag alertheid van de juiste flesjes in de juiste kratten!  
-Chocomel (even omspoelen a.u.b.) en Rivella hebben ieder hun eigen 
krat, alle andere limonade flesjes mogen in de Coca Cola krat!  
-Budel Oud Bruin alleen in de Budel krat, bij Warsteiner mogen alle 
soorten in één krat)  
*Lege flessen van de Rum, Vieux, Whisky e.d. moeten bij de achterdeur 
van het bierhok achter de bar worden gezet. Coördinator INKOOP zorgt 
dan voor aanvulling. 
 

Algemeen 
*Indien er geen mensen aanwezig zijn na opening van het clubhuis dan 
dient het clubhuis toch tot minimaal 21.30 uur open te blijven voor 
eventuele bezoekende leden. Is er hierna nog niemand aanwezig dan kan 
men het clubhuis sluiten. Mocht men onverhoopt eerder willen sluiten 
omdat er te weinig klandizie voor de eigenlijke sluitingstijd is dan kan dit 
alleen in overleg met de aanwezigen. Dus niet zelf beslissen dat er eerder 
gesloten wordt.  
*Mochten de competitiewedstrijden niet eerder afgelopen zijn dan 23.30 
uur dan sluit men de bar in overleg met betrokken teams/afdeling.  
*Zorg bij het verlaten van het clubhuis dat alle lichten uit zijn en dat alle 
ramen en deuren gesloten zijn Laat beide VENTILATIE GROEPEN 
aanstaan.  
 

Corona 

*Gelet op de huidige Coronacrises wordt iedereen geacht zich aan het 

actueel geldende protocol te houden! 

Alle genoemde tijden zijn sinds begin van de Coronacrises niet 

gegarandeerd, raadpleeg altijd de site of informeer bij de betreffende 

afdeling(en) 

 

Mochten er over het bovenstaande nog vragen zijn dan kunt u hiervoor 
terecht bij de coördinatoren van het clubhuis: 
Hans Vermeulen of Anet Wegerif.  
(Versie 26 november 2021) 


