
 

 

 

 

 

 

 

BARDIENST INSTRUCTIE MANUAL VOOR BARDIENST MEDEWERKERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustus 2016  



 

Bardienst medewerkers informatie.  
Voorkomende activiteiten per dag: 
 
Maandag:  
Maandag is er iemand nodig die de limonade klaar zet en de frisdranken en snoep aanvult.  Aan de bar zullen er 
enkele kopjes koffie en drankjes worden besteld.  In de avond is het mogelijk dat er gasten bij ons komen dineren. 
De leidinggevende is dus voornamelijk bezig met koken, vandaar dat er een vrijwilliger nodig voor het dekken en 
afruimen van de diner tafels. 
 
 
Woensdag:  
Woensdagmiddag is een drukke middag  voor de jonge jeugd. Dit betekend dat de taken voornamelijk inhouden 
dat u er voor zorgt dat er genoeg limonade klaarstaat. Ook zullen er ouders naar de bar komen voor een kopje 
koffie of een paar kinderen voor wat snacks/snoepjes. Verder zal er altijd bijgevuld of schoongemaakt kunnen 
worden. 
 
Donderdag:  
Donderdag avond zijn er vaak teams die bij ons komen dineren. De leidinggevende is dus voornamelijk bezig met 
koken. Vandaar dat er een vrijwilliger nodig is achter de bar voor de barwerkzaamheden, limonade klaarzetten en 
het dekken en afruimen van de diner tafels. 
 
Vrijdag:  
Vrijdag avond zijn er vaak jeugd teams die bij ons komen dineren. De leidinggevende is dus voornamelijk bezig 
met koken en/of inruimen van de nieuwe goederen. Vandaar dat er een vrijwilliger nodig is achter de bar voor de 
barwerkzaamheden, limonade klaarzetten en het dekken en afruimen van de diner tafels. 
 
Zaterdag:  
De drukste dagen van de week zijn in het weekend.  
Op zaterdagochtend is er voornamelijk koffie gewenst, vandaar dat we ook een vrijwilliger rond laten gaan met 
de Huizer HC koffiekar. Gedurende de dag zal er meer uit de keuken worden besteld gepaard met drankjes. Je 
dienst zal dus hoofdzakelijk barwerkzaamheden inhouden en het bijvullen van frisdranken en snoep. Ook zal er 
limonade klaargezet moeten worden. Aan het einde van de dag moeten de vloeren worden geveegd en de prul-
lenbakken worden geleegd. (dit geldt dus voor de laatste shift) 
 
Zondag:  
Op de zondag spelen alle heren/dames en veteranen teams. Er is iemand nodig achter de bar voor het tappen van 
bier en de gewone barwerkzaamheden en regelmatig bijvullen van frisdrank en snoep. Aan het einde van de dag 
zal de vloer moeten worden geveegd en de prullenbakken moeten worden geleegd. Voor deze middag diensten 
zoeken we een aanpakker en het liefst iemand met wat bar/horeca ervaring. 
 

 

  



Instructie Handleiding voor bardienst medewerkers 

Het kassa systeem 

In de afbeelding ziet u het startblad van de 

kassa. In de taakbalk aan de bovenzijde 

staan alle tabbladen. Hier vind u onder 

andere de meest gebruikte  tabbladen: 

Warme dranken,  

Frisdranken,  

hapje bij de koffie,  

alcoholische dranken,  

keuken, 

snoep.  

Tik op de naam om naar het tabblad te 

gaan. 

Hieronder vindt u een voorbeeld van een 

bestelling + betaling:  

Bij stokboodjes is het belangrijk om wit of 

bruin aan te slaan gevolgd door bv. 

Mozzarella.  

Druk op de grote groene betaalknop om 

naar het betaalscherm te gaan  

Wij maken gebruik van de volgende 3 

opties: 

Betaalpas: Alleen voor HHC leden met pas! leg 

de betaalpas op de kaartlezer en druk op de 

betaalpas knop. 

Pin: Zodra u de pin knop heeft aangetikt 

gaat de betaling automatisch door naar het 

pinautomaat. Controlleer altijd of de 

betaling is geslaagd. 

Contant: Bij het aantikken van deze knop 

springt de lade open en kan het geld worden 

opgeborgen en het wisselgeld worden 

gepakt. Heeft u moeite met terugrekenen? Dan kunt u ook de knop ‘ wisselgeld aantikken om de juiste 

teruggaven automatisch te laten berekenen.  

 

Heeft u vragen of gaat er iets mis met de bataling? Laat het ons weten! 

 

Hartelijk bedankt namens het bar team van de HuizerHC.  



De koffiemachine 

Wij hebben een volautomatische koffiemachine wat betekend dat u dus alleen op het gewenste knopje hoeft te 

drukken. Hieronder wordt de koffiemachine 

kort uitgelegd. 

In de linker rij staan alle enkele kopjes koffie in 

de volgende volgorde: 

- Espresso 

- koffie 

- Cappuchino 

- Maciato 

- Caf’e latte 

- Hot milk 

 

In de rechter rij staan alle dubbele kopjes 

koffie. Ook is hier de optie voor warme 

chocomel. Let op: dit is alleen mogelijk bij de 

rechter machine en de knop is voor 1 kop.  

 

Helemaal aan de rechterkant zitten nog twee knopjes voor heet water. 

Heeft u even niets te doen? Gelukkig zijn er altijd dingen te doen. Taken zoals frisdranken, koffie/thee 

benodigdheden of snoep bijvullen, glazen spoelen, tafels opruimen en/of schoonmaken. Informeer voor andere 

taken of voor het vinden van benodigdheden bij het bar team van de HuizerHC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bijvullen van de frisdrank koeling 

Linkerkant 

        rechterkant 

 

 

 

 

 

 

Waters, ice-tea green/met prik, petfles cola light                                     

fristi/chocomel, dubbelfris, redbull, smirnoff, 

AA, Petfles cola, krat cola, frisdranken, bieren 

 

In de afbeelding hiernaast is een 

perfect gevulde koelkast te zien, 

probeer om de koeling op deze 

manier ook bij te vullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Inhoud kast:    

       - Limonadesiroop             Inhoud vriezer:         ICE-cold glazen: 

       - Blessure ijs zakjes             - ijsjes         Glazen vochtig 

       - Bekertjes                            - ijsblokjes        en rechtop in de 

       - Jerrycans voor water          vriezer plaatsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bier instalatie ICE-cold tap     fust ICE-cold tap          open wijnen  Voorraad wijnen 

              slagroom     grote flessen frisdrank  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Instructie wedstrijdtafel 

Als wedstrijdtafel ben je de gastvrouw of heer van de club.  
Je zorgt ervoor dat alle jongste jeugd teams goed worden ontvangen.  
 
De coach van het (gasten) team meld zich bij de wedstrijdtafel en wordt dan 
uitgelegd op welk veld en welk deel het team zal gaan spelen.  (Veldindeling 
op volgende pagina) 
 
Bij de eerste wedstrijden moeten er nog pionnen uit de grijze kliko worden 
gehaald. De ouders / begeleiders plaatsen deze pionnen op het veld. 
 
Zorg ervoor dat de laatste teams ook  alle pionnen weer mee terug nemen zodat de 11-tallen die hierna met hun 
wedstrijd beginnen  een schoon veld hebben.  
Zodra de jongste jeugd klaar is altijd even een controle rondje lopen of alle pionnen van het veld zijn. 
 
Als gastvrouw of heer zorgt u er ook voor dat de teams ook alles netjes achterlaten. (Kannen limonade terug naar 
de bar, bekertjes in de prullen bak en de materialen netjes opgeborgen achterlaten) 
 
Heel veel succes en een fijne dienst toegewenst! 
 
Namens, het bar team Huizer HC 
 

 

 

  



 


