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Vaste openingstijden clubhuis 
- Woensdag:  16.30  – 00.00 uur 
- Vrijdag:  17.15  – 01.00 uur 

 
Sleutels clubhuis 
De zwemcommissie en polocommissie gebruiken beiden een eigen sleutel.  
Tijdens wedstrijddagen moet de bardienst waterpolo de sleutel ALTIJD ophalen bij Joop, ook 
als zij de bardienst overnemen van het wedstrijdzwemmen!  
Neem vooraf even contact op met Joop hoe laat je de sleutel komt ophalen. 

 

De allereerste bardienst van een dag zet de vaatwasser aan 
- De stop (die ligt op de vaatwasser) in de vaatwasser doen. Doe daarna de klep dicht. 
- Het eerste knopje aan de voorkant indrukken: de vaatwasser loopt vol met water en 

het water wordt opgewarmd. Tijdens het opwarmen gaat een lampje branden. 
- Na ca. 20 minuten gaat het lampje aan de voorkant uit, als de vaatwasser klaar is 

voor gebruik. 
 

Wat mag er in de vaatwasser 
- Glazen, borden, broodplank, bestek. 
- Als het erg druk is , bierglazen gewoon afspoelen in de daarvoor bestemde bakken. 

Als het erg druk is, wijnglazen tussendoor afwassen in de keuken. 
- Als het rustig is, mogen bier- en wijnglazen ook in de vaatwasser. 
- Als de keuken wordt gesloten, moeten de frituurpan, de frietschep en de ‘snacktang’ 

ook in de vaatwasser. 
- Gooi één vaatwastablet in het water van de vaatwasser, doe de klep dicht.               

Zet de vaatwasser aan met de Startknop. Na ca. 3 minuten is de vaat helemaal klaar. 
- Als de vaat klaar is, meteen het rek eruit halen i.v.m. drogen!! 

 
Patat en snacks 
Let op dat je de goede bak gebruikt bij het frituren: 

- De linkerfrituurbak wordt gebruikt voor snacks; 
- De rechterfrituurbak wordt gebruikt voor patat (dan kan de patat meteen in de 

patatbak zonder het andere frituurvet te vervuilen). 
 
Formulier voor bardienstpersoneel 
Bij het draaien van een bardienst van twee uur mogen 3 consumpties per persoon worden 
gebruikt op kosten van de vereniging.  
Vul de gebruikte consumpties in op het formulier Consumpties voor Vrijwilligers. Die 
formulieren liggen op de bar naast de kassa. Elke nieuwe bardienst gebruikt op één dag 
hetzelfde formulier dat andere bardiensten ook hebben gebruikt. De laatste bardienst moet 
het gezamenlijk gebruikte formulier met de bruine enveloppen in de kluis doen. 
Wie meer dan 3 consumpties gebruikt, wordt verzocht de extra consumpties zelf te betalen.   
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Taken bij een bardienst 
- regelmatig lege glazen, plastic bekertjes en flesjes ophalen; 
- plastic flesjes en bekertjes opruimen in de prullenmand, glazen flesjes in de kratten; 
- lege frist- en chocomelkflesjes eerst omspoelen met koud water; 
- koffie inschenken in plastic bekertjes met houder, thee inschenken in glazen;          

LET OP, DE WATERKOKER GEEFT KOKEND WATER!! 
- bar en tafels netjes houden;  
- koelkasten regelmatig en tijdig bijvullen; 
- het is officieel verboden achter de bar alcohol te gebruiken (als jij bardienst hebt, 

houd dan rekening met je alcoholgebruik!); 
- het is verboden voor onbevoegden zich achter de bar en in de keuken te bevinden. 

 
Na afloop van de laatste bardienst 

- de vaatwasser voor de laatste keer draaien, leeghalen en opruimen; 
- stop uit de vaatwasser trekken en op de vaatwasser leggen, de vaatwasser loopt leeg; 
- HET GROENE LAMPJE AAN DE LINKERKANT UITZETTEN!!! 
- bar en tafels schoonmaken en netjes achterlaten; 
- prullenbakken legen en nieuwe vuilniszakker erin; 
- volle vuilniszakken in de container gooien; 
- koffiepotten legen en met water vullen; 
- keukenapparatuur uitzetten en schoonmaken; 
- aanrecht en gootsteen goed schoonmaken;  
- vloer goed aanvegen; 
- alle lichten uitdoen; 
- deur van het clubhuis op slot; 
- sleutel bij Joop thuis in de brievenbus gooien. 

 
Wat doet de laatste bardienst in de kluis 

1. Het gezamenlijk gebruikte Formulier voor vrijwilligers; 
2. Baropbrengst (briefgeld) tellen, in bruine enveloppen doen en in de kluis; 

Schrijf de volgende gegevens op de bruine enveloppen:                                                     
1. Wedstrijdzwemmen of Waterpolo of Klaverjassen; 
2. Je naam (en eventueel team waarin je speelt); 
3. Het bedrag per envelop; 
4. Datum. 

 
Schoonmaken 

- gele doekjes voor de bar; 
- blauwe doekjes voor de tafels; 
- roze doekjes voor de vloer. 

Als iedereen deze kleuren zo blijft gebruiken, blijven alle spullen en materialen in het 
clubhuis verantwoord hygiënisch schoon.  
 


