
Instructie voor barvrijwilligers vanaf 1 juli 2020 

Allereerst heel erg fijn dat jij je bardienst wil vervullen! 

We willen je graag in het kort uitleggen welke regels en richtlijnen er in deze bijzondere tijden gelden 

zodat jij je bardienst veilig en verantwoord kunt vervullen. 

Algemeen 

Toegang tot het clubhuis is alleen mogelijk voor leden die een baan hebben gereserveerd. De 

reservering voor een baan wordt automatisch gekoppeld aan een reservering van een uur binnen. 

Staan is niet toegestaan. Van leden wordt verwacht dat ze bij vertrek hun tafeltje even 

schoonmaken. Op het terras mag iedereen zonder reservering plaatsnemen. Uiteraard met 

inachtneming van de  1,5 meter afstand. Het is niet de bedoeling dat leden met tafels/stoelen gaan 

schuiven.       

Kleedkamers, douches en toilet zijn open, leden is gevraagd om het gebruik hiervan tot een minimum 

te beperken.      

Extra hygiëne maatregelen 

• Er zijn handschoenen beschikbaar om mee te werken. 

• Mocht je deze niet willen gebruiken, was dan minimaal elk half uur je handen. 

• Bied de consumpties op een dienblad aan en vraag of de leden de lege glazen op dit dienblad ook 

weer terug willen brengen. 

• Zet een krat binnen en buiten neer waar leden hun lege flesjes in kunnen doen. 

• Er kunnen geen pinda’s of andere etenswaren/frituur worden geserveerd, ook het uitdelen van 

eigen hapjes is niet toegestaan.   

• Deurtjes naar de bar blijven dicht; alleen bardienst vrijwilligers achter de bar. 

• Dekens zijn niet beschikbaar. 

• Ook de glazen dienen in de vaatwasser te worden afgewassen. 

• Gebruik indien nodig keukenrol en geen wasbare doekjes of theedoeken. 

• Graag bij sluiting de tafeltjes, bar  e.d. nog een keer extra goed afnemen. 

En verder nog  

Maak graag reclame voor onze “sponsor de club” pinda’s. 

Spreek leden vooral aan op hun eigen verantwoordelijkheid en die voor de club bij het naleven van 

de regels, we verwachten niet dat je politieagent gaat spelen. Maar vind je het te gek worden, neem 

dan contact op met één van de bestuursleden. 

Heb je tips of wil je ervaringen delen schrijf deze dan op in het logboek dat naast de kassa ligt.   

Besloten is dat bardienstvrijwilligers voorlopig tot het einde van het jaar hun eigen drankjes (ook 

koffie en thee) zelf gaan betalen. Op deze wijze kan ieder lid achter de bar een bescheiden bijdrage 

leveren om de club in deze barre tijden financieel gezond te houden.  

 

Heel erg bedankt voor het vervullen van je bardienst! 


