INSTRUCTIE BARDIENST VRIJWILLIGERS ZATERDAG

Bestemd voor:
- trainers en leiders teams
- bar- en keukenvrijwilligers zaterdag
Trainers en leiders: Hoe werkt het?
 Elk team levert 2 vrijwilligers voor de bardienst. Binnen het team mogen jullie zelf
bepalen wie dat zijn. Een team komt ongeveer 2 x in het seizoen aan de beurt.
 Als iemand verhinderd is, dan los je het tijdig binnen het team op.
 Voor de A- en de B-teams geldt dat ook jeugdspelers bardiensten mogen draaien.
 We kennen een vroege bardienst van 8.00 tot 11.00 (shift 1), een van 11.00 – 14.00
uur (shift 2), een middagdienst van 14.00 – 17.00 uur (shift 3), een avonddienst van
17.00 – 20.00 uur (shift 4).
 De vrijwilligers dienen uiterlijk 5 minuten voordat de shift start aanwezig te zijn.
 De vrijwilligers draaien een volledige dienst, omdat er bij het begin van de dienst
uitleg gegeven wordt; halve diensten draaien is niet de bedoeling.
 Uiterlijk 7 dagen voor de dienst geef je de namen en emailadressen door aan Jack
van de Vijver (jack.vandevijver@mobeye.nl) of Dave Pennings
(dave.pennings@gmail.com). Deze namen zetten we op een lijst, die conform de
horeca- en drankwetgeving in de keuken opgehangen wordt.
 Er is een vaste horecamedewerker die verantwoordelijk is voor begeleiding en het
aanspreekpunt is op de zaterdag.
 Indien de wedstrijd van je eigen team onverhoopt afgelast wordt, dan blijft de
bardienst van toepassing. Alleen bij algehele afgelasting vervalt deze.
Barvrijwilligers: wat zijn de werkzaamheden?
Koffiezetten, koffie schenken, snoep en frisdrank verkopen, bestelling voor de keuken
opnemen, afstempelen parkeerkaarten, afrekenen, schoonhouden voor en achter de bar.
Groente en fruit snijden en serveren.

Vragen/opmerkingen?
Als je vragen of opmerkingen hebt over de instructie laat dit dan weten aan Jack of Dave.

Hartelijk dank namens de planners en de horecacoördinator.
Jack van de Vijver – Dave Pennings – Ron van der Putten
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