Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van
groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de
sportkantine en moeten alle barmedewerkers/vrijwilligers een IVA certificaat halen.
Dit doe je hier:

http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751
vul in bij E-mailadres barverantwoordelijke: anita.sijl@gmail.com
en bij naam barverantwoordelijke Anita Sijl
Deze instructie verantwoord alcohol schenken is door NOC*NSF in samenwerking met een
werkgroep van sportbonden ontwikkeld. Doel van de instructie is om barvrijwilligers kennis bij te
brengen over het verantwoord schenken van alcohol

Tijdens het weekend en door de weeks heeft de kantine vrijwilligers nodig om achter de bar
te staan. Dit is altijd weer een heel gezoek om daar mensen voor te vinden.
Wanneer tijdens het weekend competitie gespeeld wordt is daar een rooster voor, die
bestaat uit een selectie van spelers uit spelende teams en verder met hulp van vrijwilligers.
Door de weeks is er een vast team van medewerkers die zorgen voor de kantine bezetting.
De verplichte kantinedienst geldt voor alle leden tenzij er sprake is van vrijstelling van deze
plicht omdat al een andere taak binnen AH`78 wordt vervuld. Personen jonger dan 18 jaar
kunnen geen bardienst draaien.
De vrijstelling geldt voor de volgende verenigingsfuncties:
• scheidsrechters en leiders en trainers van een team
• bestuursleden
• mensen die regelmatig assisteren bij het onderhoud of schoonhouden
Als je niet kunt, moet je zelf ruilen
Als je niet in staat bent om je dienst te vervullen op het moment dat je bent ingedeeld dien
je zelf voor een vervanger te zorgen.
Let op: de oorspronkelijk ingedeelde speler blijft altijd verantwoordelijk voor het vervullen
van de dienst.
De regel is: als je niet bent afgebeld, dien je altijd te komen
Voor alle wedstrijddagen is een rooster opgesteld met een vast aantal spelers.
Nu is het mogelijk dat er op een inhaaldag maar weinig wedstrijden zijn. Is dat het geval, dan
zal iemand van de vaste kantinecommissie de spelers van tevoren afbellen. Zo’n afgebelde
dienst hoeft niet later te worden ingehaald.
Ook bij afkeuringen dien je te komen
Bij gedeeltelijke of gehele afkeuring van het voetbal gaan de diensten gewoon door. Zijn er
erg weinig mensen nodig dan zal de barverantwoordelijke mensen vooraf afbellen of op de
dag zelf toestemming geven om eerder te vertrekken.
Per team dient er een afgevaardigde benoemd te worden
Om spraakverwarring tegen te gaan dient er team een afgevaardigde benoemd te worden
die voor zijn team wijzigingen doorgeeft. Dit geldt voor leden die de dienst willen ruilen of
niet kunnen. Dit dient tijdig doorgegeven te worden aan Anita, zodat zij het rooster kan
aanpassen.

Afsluiten op Zaterdag (om 20:00 beginnen)
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Tap afsluiten; Koolzuurfles dicht draaien in het bierhok
Alle glazen schoon in de witte bakken opbergen met een theedoek erover heen
Amstelbier matjes omspoelen met sop en laten drogen op het afdruiprek
ijsemmer legen en schoonmaken
De bar en het tapgedeelte van de bar schoonmaken ook de vakjes achter de tap
Tosti apparaat schoonmaken
Bestuurskamer opruimen, laptop, koffiepot, spelerskaarten
ijsblokjes machine uitzetten
Laptop uit
Kraan spoelbak dicht
Kleedkamers licht uit en op slot
Materialenhok licht uit en deur op slot
Statafels afnemen opklappen en aan de kant zetten
Barkrukken aan de kant zetten
Kachel op 15 graden
Kantine aanvegen
Vuilniszakken in de container dumpen
Luiken voor de ramen

Het bestuurslid die aan de beurt is om af te sluiten zal gezamenlijk met degene die bardienst hebben
helpen met opruimen en afsluiten. Het afronden van de dienst is een gezamenlijke

verantwoordelijkheid.

