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Welkom
Beste Bardienstmedewerker,
Welkom achter de bar van het Tennispark. Als vrijwilliger ben je gastheer/-vrouw van de
club tijdens je bardienst. Mede dankzij jouw inzet kunnen de leden van de
Tennisvereniging en hun gasten een drankje drinken na hun sportieve verrichtingen.
We wensen je veel succes en vooral plezier met het draaien van je bardienst.

De Clubhuiscommissie
Leden Clubhuis Commissie:
Hans Helder (06-51399884)
Wilma Lipsius (06-21634555)
Annemarieke Spijker (06-27390790) (bardiensten@weespertennisclub.nl).
Je bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van je bar-, schoonmaak- of
schoffeldienst. Het heeft geen zin om leden van de Clubhuiscommissie te bellen en je
probleem bij hen neer te leggen. Je moet zelf voor vervanging zorgen.

Reservelijst 2021
Als je je bardienst niet kunt staan, heb je de mogelijkheid om met iemand anders te
ruilen, of je kunt iemand van onderstaande lijst bellen die voor € 10,= per uur je bardienst
overneemt. Je zorgt zelf voor de financiële afhandeling.
Saskia Gillebaard
Hans Helder
Fred Jansen
Inge Vijsma
Bekir Zeyrek

De telefoonnummers van genoemde personen hebben wij i.v.m. privacy redenen niet
vermeld op de website. Als u lid bent van de WTC, kunt u de ledenlijst telefonisch of per
e-mail benaderen via de Club-App.
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Wat te doen bij binnenkomst:
•
•
•
•
•

•

•

Neem je van iemand over, vraag om de sleutel, niets is zo vervelend als dat je moet
afsluiten en de sleutel is er niet!
Als je binnen komt, open je de tussendeur naar de toiletten en kleedkamers;
Kassaterminal en pinautomaat aanzetten (indien dit nog niet gedaan is);
Benodigde verlichting in het clubhuis aandoen (indien nodig);
Indien gewenst radio aanzetten (zie instructie in het handboek en aan binnenkant van
het kastdeurtje) of TV aanzetten (zie instructie achterop de afstandsbediening of in
het handboek), TV en kastje op standby laten staan;
Check of de barkasten aangevuld moet worden, als het goed is, is er aangevuld door
de bardienst die voor jou heeft gestaan. Aanvullen van limonade/drank gebeurt fifo (=
first in first out, dit is dus de oudste datum eerst);
Afwasmachine checken (indien nodig uitruimen).

Wat te doen voordat je vertrekt:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Check ca. 45 min voor vertrek of de (bovenste verdieping van de) afwasmachine vol
is, zo ja, laat ‘m dan op het korte programma (33 min) draaien en ruim ‘m uit voordat
je vertrekt (dus niet aanzetten voordat je weggaat als er die dag niemand na je komt!);
Keukenapparatuur (frituur) checken en uitzetten;
Radio/TV uitzetten, TV blijft op standby staan (rood lampje TV + Ziggokastje);
Baanverlichting uitdoen (indien nog aan) via schakelaars in de gang bij de
kleedkamers. De centrale lichtschakelaar in de keuken dient altijd op UIT te staan;
Tap, tapbladen, dienbladen en bar schoon en droog achterlaten;
Spoelbak laten leeglopen en naspoelen;
Tafels schoonmaken en stoelen even aanschuiven;
Aanvullen van barkasten en voorraad kopjes;
Indien het buitenterras gebruikt is, terras opruimen.

Het afsluiten van het clubhuis
Ochtend- of tussendienst: controleer of de buitendeur van de keuken, het keukenraam,
de binnendeuren in het clubhuis, de schuifdeur bij baan 7/8 en de tussendeur naar de
toiletten op slot zijn. De achterdeur naar buiten, bij de kleedkamers, blijft overdag open,
zodat als het clubhuis gesloten is, de kleedkamers, toiletten en afhangbord toegankelijk
zijn met de ledenpas. Tussendeur moet altijd op slot als er geen bardienst is. Draai de
voordeur van het clubhuis op slot. Er zijn drie (voor leesbaarheid zwartgemaakte tekst, zie handboek in
clubhuis!).

Avonddienst: Sluit de kassaterminal en de pinautomaat. Controleer of de deuren (zie
hierboven) op slot zijn. Sluit de tussendeur naar kleedkamers. Sluit de voordeur af (alle
2
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drie de sloten!). Na een paar seconden gaat het groene lampje branden, dan is het alarm
ingeschakeld. Mocht het lampje niet aangaan, check dan éérst of de deur van de
meterkast dicht zit, vaak is dit de boosdoener. Als alle ramen en deuren goed afgesloten
zijn en het groene lampje gaat nog niet aan, neem dan contact op met iemand van de
clubhuiscommissie, want dan moet het alarm hoogstwaarschijnlijk gereset worden.
Sluit de twee hekken (hek bij de fietsen, hek bij de parkeerplaats). Breng de sleutels terug
naar sleuteladres . Er zijn drie (voor leesbaarheid zwartgemaakte tekst, zie handboek in clubhuis!).
Op de achterliggende pagina’s kan je (op alfabetische volgorde) een uitgebreide
beschrijving van de diverse onderdelen terugvinden.
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Aanvullen van Frisdrank/Drank
Als je de Bardienst begint, kijk eerst in de koelkasten onder de bar en de koelkasten in de
keuken of deze gevuld zijn met frisdrank en/of drank. Zo niet, dan is dit een van de eerste
taken om te doen, want niemand houdt van een lauw drankje. Let op de datum die op de
flessen staat en zorg dat je eerst de oudste voorraad pakt (fifo = first in first out). Zorg
ervoor dat de lauwe flessen achteraan komen te staan en de koude vooraan. Zit je
Bardienst er bijna op controleer dan even of de koelkasten nog goed gevuld zijn. Zo niet,
vul deze dan bij.
Je vult aan vanuit de koelkabinetten (bier), de rechter koelkast in de keuken en grote
koeling. In het seizoen vul je daarna ook de grote koeling bij. De 2 koelkabinetten en de
grote koeling bevinden zich in de opslagruimte achter de keuken.

AED
De club beschikt over een AED (defibrillator). Deze hangt links naast het afhangbord in
de gang bij de kleedkamers en toiletten. Diverse leden van de WTC hebben in december
2018 een training gevolgd o.l.v. Annelies Vinken van AED-BHV Professionals. Mocht
de AED gebruikt zijn, dan dient z.s.m. contact opgenomen te worden met AED-BHV
Professionals (06-16583668), zodat de AED weer gebruiksklaar kan worden gemaakt.

Afrekenen –zie Betalen
Afwasmachine
Meestal kan het korte programma van 33 min. gebruikt worden (zie hieronder en ook
instructie op de afwasmachine zelf). Vuile glazen, borden en bestek eerst afspoelen.
Bierglazen gaan NIET in de vaatwasser! Zeepblokje (in het kastje links van vaatwasser)
in het vakje doen, klepje dichtdoen en vaatwasser aanzetten.
Als er alleen kopjes/glazen in staan, kan het korte programma gebruikt worden. Aanknop, 45˚C toets een paar seconden indrukken, totdat er 33 minuten op het display komt
te staan, daarna Start-toets. (rechtsboven).
Zodra het programma klaar is (je hoort een piep) afwasmachine uitruimen, svp niet
aanzetten voordat je weggaat als je de laatste bardienst van de dag bent!

Alarm
Het clubhuis beschikt over een alarmsysteem.
Er zijn drie (voor leesbaarheid zwartgemaakte tekst, zie handboek in clubhuis!)..
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Alcohol
Zie ook de communicatie op de website NIX18, het Bestuursreglement alcoholgebruik Er
wordt pas vanaf 13.00 uur alcohol geschonken. Tijdens evenementen waarbij > 25% van
de aanwezigen JEUGD is, wordt geen alcohol geschonken. Er mag absoluut niet
geschonken worden aan jeugd onder de 18 jaar. Hierop wordt streng gecontroleerd, niet
alleen door ons, maar ook kan het gebeuren dat via mistery shoppers controles worden
uitgevoerd door hiervoor aangestelde instanties van buitenaf! Vraag om legitimatie.
Iedereen die bardienst draait of in een commissie zit van de WTC, dient het IVA Certificaat
te hebben behaald. Dit is een online training, die je gewoon vanachter je eigen computer
kunt doen. Een kopie van dit certificaat wordt na ontvangst door ons in de groene ordner
achter de bar opgeborgen.

Afzuigkap
Bij het gebruik van de frituur of gasstel moet eerst de afzuigkap worden aangezet
(schakelaar links van de papierdispenserl), anders gaat de frituur/het gasstel niet aan.

Baanverlichting – zie Verlichting
Banen afgekeurd i.v.m. weersomstandigheden
Mocht je dienst ivm de weersomstandigheden géén doorgang kunnen vinden, dan word je
hiervan op de hoogte gesteld en word je verzocht een vervangende bardienst te kiezen.
Dit geldt zeker voor de diensten tussen eind oktober en eind maart.

Bar en Tap
Bier tappen:
Glas omspoelen. Glas schuin onder de tap houden en in 1 beweging de hendel opentrekken. Glas ¾ volschenken en langzaam weer rechtop houden. Daarna het glas
afschuimen (indien nodig). Niet elk biersoort tapt hetzelfde, dus het is even uitproberen.
Het witbier moet je eerst even laten lopen, voordat je het glas eronder houdt.

Vat leeg: de vaten staan in de kast onder de biertap, in principe op volgorde van wat erop
de tap staat. Af-/aansluiten gaat eenvoudig door middel van een simpele sluiting (hendel
omhoog, daarna het geheel naar je toetrekken/schuiven.) Het lege vat verwijderen en
vervangen door een nieuw vat uit een van de koelkabinetten. Er staan twee
koelkabinetten in de opslagruimte achter de keuken, die beiden gevuld behoren te zijn..
Lukt het niet, of durf je het niet: vraag het gerust aan iemand anders. Er zijn altijd wel
mensen die je willen helpen met het verwisselen van het vat.
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Spoelbak: vul de spoelbak met water en doe een blokje glasontvetter in het spoelwater.
Deze blokjes kan je vinden in het kastje onder de spoelbak.
De glazen (geen kopjes of glazen van chocomel/fristi) omspoelen in de spoelbak en bij
voorkeur afdrogen voordat je ze neerzet, anders plakken de glazen aan elkaar. Als het
druk is, is er meestal geen tijd om glazen te drogen! Dus dit drogen geldt met name aan
het eind van een bardienst of als het rustig is.
Schoonmaken: als je dienst erop zit, zorg je dat de glazen droog en schoon zijn en
vervolgens zet je ze op de houten bar, zodat ze niet in de weg staan bij het schoonmaken.
Dan maak je de Tap schoon. Haal ook de roosters weg en maak deze schoon, zowel de
onder- als bovenkant. Als je de roosters hebt weggehaald, giet je kokend water (uit de
waterkoker) door de lekbakken, zodat overgebleven bierresten weg zijn. Als het erg vies
is, kan je soda gebruiken, dit vind je in het kastje onder de wasbak in de keuken. Daarna
droog je de Tap na en zet je de glazen weer terug.
Tip: als het rustig is, kan je natuurlijk alvast de bar schoonmaken tijdens de dienst, zet
daarna bij het tappen een dienblad als lekbak onder de tap, dan hoef je alleen dat dienblad
en wat spetters nog schoon te maken als je dienst erop zit!

Bardienstmedewerker
Zorg dat je ALTIJD een geldig legitimatiebewijs bij je hebt, bij controle kan hierom
gevraagd worden!
Achter de bar mag geen alcohol gedronken worden. Degene die bardienst heeft, mag 2
niet-alcoholische consumpties, zoals een glas frisdrank of koffie/thee (geen
energiedrankjes) nuttigen van de club. Deze dienen op de ‘wegboekknop’ van de kassa te
worden afgeboekt. De overige consumpties tijdens de dienst, zoals eten en overige nietalcoholische drankjes moeten vanzelfsprekend worden afgerekend.
Welke handelingen het meest voorkomen tijdens een bardienst, hangt natuurlijk sterk af
van het tijdstip. Tijdens jeugdevenementen zullen limonade, zakjes chips, snoep en ijs
vaker over de toonbank gaan, terwijl op een competitie- of toernooidag het frituurvet zal
spetteren en zal er bier en wijn geschonken worden. De friteuse wordt ALLEEN tijdens
competitie en (grote) evenementen aangezet, om ongeveer 12:00 uur. Bij twijfel overleg
even met iemand van de clubhuiscommissie of tijdens de competitie, vraag even aan de
teams of ze van plan zijn frituurhapjes te nuttigen.
Personen die geen Bardienst hebben, hebben niets te zoeken achter de bar of in de
keuken. Jeugd is zeker NIET toegestaan achter de bar of in de keuken, dit in verband met
veiligheid en aansprakelijkheid!

Bespanservice
Zie informatie achter in dit Handboek.
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Betalen
Iedereen moet zijn consumpties gelijk bij afname afrekenen. Er is geen contant geld
aanwezig. Er kan er contactloos gepind worden (ook kleine bedragen), of men kan
betalen met de KNLTB-ledenpas van onze vereniging, als daarop een tegoed is gezet. Het
voordeel van betaling met de ledenpas is, dat als de kassa door internetstoring offline is,
er niet gepind kan worden, maar er WEL met de ledenpas afgerekend kan worden.
Tijdens competitie kunnen de teams betalen met een zgn. competitiepas.
– zie ook Kassasysteem

Brandblussers
Deze bevinden zich rechts naast de ingang van de bar en in de keuken.

Branddeken
Deze bevindt zich gelijk links in de keuken, onder het kastje van de baanverlichting.

Brandslang
Deze bevindt zich links op de muur naast het invalidentoilet

Clubhuis Commissie Leden - zie De Clubhuiscommissie
Competitie
Zelf meegebrachte levensmiddelen mogen niet in de koelkasten in de keuken geplaatst
en/of in de keuken neergezet worden. Hiervoor zijn twee aparte koelkasten beschikbaar,
deze staan in de kleedkamers. Het is niet gewenst dat leden de keuken in- en uitlopen om
bijvoorbeeld borden te pakken, of stokbrood te snijden. Vraag of de Bardienst de
benodigdheden aangeeft. Houdt de kantine netjes! Tijdens de competitie wordt aan de
competitie-teams de gelegenheid geboden om gebruik te maken van een competitiepas.
Deze kan aan de bar verkregen worden tegen afgifte van de KNLTB-pas of een geldig
legitimatiebewijs. Schoteltjes voor gebak staan in de keuken, 3e kastje linksboven. Bij
jeugdcompetitie worden kannen aanmaaklimonade gemaakt door de bardienst en aan de
captain/begeleider van het thuisspelende team verstrekt. De (geconcentreerde)
limonadesiroop staat op het aanrecht, kannen in het 3e kastje linksboven en gekleurde
plastic bekers in het laatste bovenkastje aan de linkerkant in de keuken.

Consumptiekaarten commissieleden/trainers
De witte consumptiekaarten (voor drank, niet voor eten) zijn bestemd voor
commissieleden en trainers. Zij mogen deze gebruiken tijdens vergaderingen,
7
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vrijwilligerswerk en trainingen of als zij een evenement organiseren. Buiten deze
gelegenheden is het gebruik van deze consumptiekaarten niet toegestaan. De clubkaarten
worden in overeenstemming met de voorzitters van de diverse commissies door de
clubhuiscommissie uitgegeven.

Controle
Loop na afloop van de bardienst nog even de apparatuur langs of alles uit is, het
pinapparaat en de kassaterminal op de juiste wijze zijn afgesloten, alle ramen en deuren
gesloten zijn.

Cool pack (= Ice pack)
De cool packs, voor als iemand een blessure oploopt, liggen in 1 v/d vriezers achterin de
keuken (zie sticker op de vriezer). Op verzoek kan je deze afgeven met een thee/handdoek eromheen. Vergeet niet om ze terug te vragen en ze in dezelfde vriezer terug te
leggen (na ze te hebben afgenomen met een vochtige doek). De gebruikte thee-/hand
doek gaat in de wasmand in de keuken.

Defibrillator – zie AED
Dienbladen
Let erop dat aan het einde van de bardienst de dienbladen worden schoongemaakt en
droog op elkaar worden gezet, anders plakken ze aan elkaar en ontstaat er
schimmelvorming. Goed onderhoud bevordert de levensduur van de bladen. Nieuwe
onderzetters zijn te vinden in het kastje naast de koelkast van de kleine flesjes.

Druk?
Hoe drukker, hoe gezelliger…..
Mocht het echter niét zo druk zijn en heb je weinig te doen? Wij hebben nog wel wat
ideeën:
Kijk rond in de keuken en de bar, er is altijd wel iets schoon te maken of op te ruimen
Haal een doekje over de tafels in het clubhuis en op het terras en schuif de stoelen aan.

EHBO-kist
Bevindt zich in het 1e kastje rechtsonder in de keuken (groene EHBO-sticker op het
kastdeurtje). De kist wordt regelmatig nagekeken en indien nodig aangevuld. Mocht er
iets missen, schrijf het in het logboek, zodat we het kunnen (laten) aanvullen.
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Etenswaren
Zie Vrijwilligersinstructie/schoonmaken achter in dit Handboek, pagina 11.

Frituur
De frituur wordt alleen gebruikt tijdens (grote) evenementen of competitiedagen. Bij
twijfel: overleg even met de clubhuiscommissie. De friteuse wordt dan ongeveer om
ca.12:00 aangezet. Vergeet niet om eerst het deksel van de friteuse af te halen en de
afzuigkap aan te zetten. Als de afzuigkap niet aan is, werkt de friteuse niet! De schakelaar
van de afzuigkap vind je links naast de papierdispenser.
Voor het aanzetten van de friteuse draai je de ronde knop (in het kastje onder de frituur)
door tot het zwarte streepje dat komt na 180 graden (de 2 stiftstreepjes tegen elkaar). Er
gaan dan 2 lampjes branden rood en groen. Is het vet op temperatuur dan gaat het rode
lampje uit. Hoe lang etenswaar gefrituurd moet worden, vind je op de verpakking van de
producten in het vriesvak. Er hangt ook een lijstje op de muur, naast de papierdispenser.

Gasstel
Zet eerst de afzuigkap aan (anders werkt het gasstel niet)! Het gasstel heeft een
elektrische ontstekingsknop. Draai aan de knoppen, het gas gaat aan. Je kunt ook de
gasaansteker gebruiken, die vind je in de keukenlade rechts naast het gasstel.

Glazen
De glazen voor de diverse dranken staan op de bar of in de barkast. Gebruik voor het bier
de daarvoor bestemde glazen (fluitje, gewoon bierglas, hoge glazen voor het speciale
bieren). De glazen omspoelen in de spoelbak en afdrogen (als het niet te druk is, maar in
ieder geval aan het eind van de dienst!). Anders blijven de glazen plakken aan het blad.
Vraag de mensen lege glazen mee naar de bar te brengen als ze drank komen bestellen.
Als je met meer mensen achter de bar staat, loop dan zelf ook af en toe een rondje
(buiten) om glazen op te halen.

Internet – WIFI code
cQahh65cemrq
UPC26c178 (voor oudere apparatuur/smartphones)
UPC56c170 (voor moderne apparatuur/smartphones)
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Introductieregeling (update juli 2018)
Ieder lid heeft recht om te introduceren, behalve op dagen dat er competitie gespeeld
wordt en tijdens geplande toernooien, met een maximum van tien keer per jaar.
Een introducé boeken kan nu ook via de App.
Gedurende openingstijden van het clubhuis dient daarvoor bij de bar € 5,00 betaald te
worden!
Het introducerend lid is in alle opzichten aansprakelijk voor zijn/haar introducé(s)
Betaling voor je introducé als de bar gesloten is. Elk lid dat een introducé meeneemt,
ontvangt hiervoor een TIKKIE via Whatsapp (of per sms) met het verzoek het bedrag van
€ 5,= per omgaande te betalen.

Invalidentoilet
Dit is de linker deur, iets voorbij de ingang van de bar, de sleutel is dezelfde als die
waarmee de deuren van het clubhuis geopend worden.

Jeugd
Kinderen onder de 18 jaar mogen niet achter de bar en in de keuken komen, zij mogen
zeker geen bardiensthandelingen verrichten. Dit geldt ook voor de kinderen van degene
die bardienst heeft. Dit i.v.m. veiligheid en aansprakelijkheid. Met ingang van 2014 zijn
de regels omtrent verstrekking van alcohol aangescherpt. Wij verkopen geen alcohol aan
kinderen onder de 18 jaar, ook niet als ze dit voor hun ouders mogen halen. Legitimatie is
verplicht, dus vraag hierom.

Kassasysteem
De kassa is voorzien van een touch screen. Iedere vrijwilliger kan door de overzichtelijke
en simpele indeling van het scherm moeiteloos met deze kassa werken.
Consumpties kunnen worden betaald met de KNLTB ledenpas of PIN. Contante betaling
is niet toegestaan.
De ledenpas kan je online opwaarderen met IDEAL via de online omgeving Mijn Knip
Online (www.mijnkniponline.nl). Hier kan je al je uitgaven (of de uitgaven van je kind)
inzien.
Betalen met de ledenpas gaat als volgt:
·
Sla de consumpties aan op de kassa
·
Selecteer ‘Betaal’
·
Selecteer ‘KNLTB ledenpas’
·
Haal de pas door de lezer op de kassa
·
Selecteer ‘Betaal’
10
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De ledenpas opwaarderen via PIN gaat als volgt:
·
Selecteer ‘Saldo’ en haal vervolgens de pas door de lezer op de kassa
·
Selecteer ‘Opwaarderen’
·
Toets het gewenste bedrag in
·
Selecteer ‘PIN’
Het voordeel van betalen met de ledenpas is, dat tijdens internetstoring de kassa offline
werkt en betalingen met de ledenpas gedaan kunnen worden, mits er natuurlijk voldoende
saldo op de pas staat. Voor verdere vragen over de kassa, pinnen op de club en de
clubcards zie de korte handleiding naast de kassa en de uitgebreide informatie achterin
deze ordner, bij Informatie Kassasysteem.

Koffiezetapparaat
Het apparaat wordt 1x per dag nagekeken/schoongemaakt/gevuld door iemand van de
clubhuiscommissie. Mocht er tijdens uw dienst een storing optreden, meldt dit dan z.s.m.
bij Hans Helder of diens vervanger. De bardienst hoeft NIET zelf de machine te vullen,
alleen is het zaak om aan het eind van de dienst de lekbak te legen en schoon te maken.

Lege flessen
Achter in de keuken staan kratten en dozen voor lege flessen.
Help de clubhuiscommissie door de juiste flesjes bij elkaar te sorteren, zoals Fristi en
chocomel bij elkaar, de ander niet-melkbevattende flesjes in een andere krat, grote en
kleine frisdrankflessen gaan in verschillende kratten. Lege wijnflessen (en ander
glasafval) mogen in de dozen die onder of naast het krattenrek staan of buiten in de gele
glascontainer achter het clubhuis.

Logboek
Op de bar ligt een logboek, hierin kun je jouw opmerkingen, vragen en andere meldingen
(defecten, voorraden die op zijn, etc.) noteren
.
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Magnetron
De magnetron die gebruikt wordt, is de kleine magnetron, bij binnenkomst van de keuken
gelijk links in de hoek op het aanrecht. (De grote combi/magnetron boven de pannenkast
wordt alleen bij evenementen gebruikt).
Gebruik: Deur openen d.m.v. knop rechtsonder in te drukken, product op een bord
leggen, stel de tijd in (1x intoetsen is 30 sec.), na de piep de magnetron openen en
product uitnemen. Magnetron na afloop even schoonmaken met een doekje.

Openen van het clubhuis
Met de sleutel die je hebt opgehaald bij het sleuteladres (zie: Sleutel), heb je toegang tot het
clubhuis . Er zijn drie (voor leesbaarheid zwartgemaakte tekst, zie handboek in clubhuis!)..

Openingstijden van het clubhuis
Zoals bekend, is er niet altijd barbezetting en dus is het clubhuis niet altijd open. Echter,
de achterdeur (dit is de deur aan de zijkant van het clubhuis) is door middel van een
geldige ledenpas te ontsluiten, zodat leden als het park geopend is, de toiletten,
kleedkamers, het afhangbord en de baanverlichting kunnen gebruiken.
Als er geen bardienst is, wordt het park na zonsondergang gesloten. Dit is tijdens het
seizoen rond 20.00 uur, in de wintermaanden rond 17.00 uur.

Prullenbakken
In het clubhuis, achter de bar en in de keuken kun je diverse prullenbakken vinden. Loop
ze even na, indien vol dan graag legen en de zak vervangen. De volle zakken kun je kwijt
in de container achter het clubhuis. Plastic zakjes voor de bakjes op de tafels/bar en
vuilniszakken vind je in de keuken, 2e lade links onder het aanrecht.
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Radio
De Radio bevindt zich in het kastje onder het koffiezetapparaat. De aan/uitschakelaar zit
rechtsonder op het bovenste apparaat (=versterker) (I=aan 0=uit). Mastervolumeknop zit
rechtsboven

.
Je kunt ook de de DVD speler gebruiken, dit is het JVC Apparaat.
Om de internetradio te gebruiken, moet je eerst de interne versterker uitzetten (0), anders
hoor je het geluid van beide apparaten door elkaar

Daarna kun je met de standby/modus knop de Noxon internet tuner aanzetten (links op
het Noxon apparaat.

Deze geeft een veel beter geluid en je kunt eindeloos veel radiozenders kiezen.
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Regendagen/banen niet bespeelbaar door het weer
Als het regent/heeft geregend, wil dat niet zeggen dat de banen onbespeelbaar zijn; onze
banen zijn vaak na een bui al snel weer bespeelbaar en dan is het clubhuis gewoon open.
Het is niet de bedoeling dat je gewoon zonder overleg de club afsluit en vertrekt, neem
eerst even contact op met de bardienstcoördinator of indien die niet bereikbaar is, met een
van de andere leden van de clubhuiscommissie, want het kan best dat de voorspellingen
zo zijn, dat er na een uur regen gewoon weer gespeeld kan worden. Ook is het fijn als
men tijdens een bui kan schuilen en wat kan drinken. Dit kan echter alleen als de
bardienst aanwezig is.
De trainers hebben de opdracht om het clubhuis af te sluiten als er geen bardienst is.
Zijn de banen onbespeelbaar door weersomstandigheden, dan sluit Hans Helder of de
Parkcommissie de hekken af en er wordt een mededeling op de Club App, op FaceBook
en op de site geplaatst.
Dus, twijfel je of jouw bardienst doorgaat, kijk dan eerst even of er een melding op een
van de media staat.

Reglement
In het Huishoudelijk Reglement (artikel 33) van onze vereniging is opgenomen dat leden
verplicht zijn om bardienst te draaien. Het niet nakomen van een bardienst wordt beboet
met 75 euro. Herhaald verzuim kan in het slechtste geval zelfs tot royement leiden. In
principe probeert de bardienstcoördinator eerst of er een vervangende bardienst mogelijk
is, voordat er wordt overgegaan tot beboeting. Na 2 jaar geen bardienst te zijn
nagekomen, kan je worden voorgedragen voor royement.
Nieuwe leden dienen ook bardiensten te draaien. De regel dat zij het 1e jaar zijn
vrijgesteld van bardienst, geldt al enige jaren niet meer. De bardiensten worden voor een
heel kalenderjaar gepland (9 uur per jaar naar rato) en kunnen door de leden zelf
elektronisch via de Dienstenplanner worden ingepland, dit dient te gebeuren in de eerste
maanden van het kalenderjaar en de leden krijgen hierover aan het eind van het
kalenderjaar bericht per e-mail, in de Club App en het wordt gemeld op de WTC site.
Niet iedereen draait bardienst met evenveel plezier, maar hopelijk beseft men, dat wij ons
als WTC gelukkig mogen prijzen met een eigen clubgebouw en een eigen barexploitatie.
Op die wijze kunnen wij de prijzen/tarieven binnen de perken houden en alles ten goede
van de vereniging laten komen. Zou dit niet het geval zijn, dan zouden de contributie en
de prijzen van de consumpties veel hoger liggen.

14

Bijgewerkt januari 2021

Reservelijst
Als je je bar-, schoffel- en/of schoonmaakdienst niet kunt staan, heb je de mogelijkheid
om met iemand anders te ruilen, of je kunt iemand van de reservelijst benaderen die voor
€ 10 per uur jouw bardienst overneemt (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. v
oorin het handboek voor namen).
Je zorgt zelf voor de financiële afhandeling. Echter: je blijft zelf verantwoordelijk voor de
aan jou toegewezen bardienst. Indien deze niet vervuld wordt, krijg je een boete van 75
euro, mits er geen vervangende dienst kan worden vervuld.

Rookbeleid
Op het terrein van de tennisclub mag niet meer gerookt worden.

Rolstoelen
Wij hebben 2 sportrolstoelen, waarvan er 1 in het invalidentoilet staat en de ander in de
heren kleedkamer.

Rustige bardienst
Heb je een rustige bardienst, dan kan je de wijn- en limonadeglazen even door de
vaatwasser laten gaan of handmatig afwassen. De bierglazen mogen niet met sop
afgewassen worden, dus deze alleen spoelen! Daarna de glazen goed drogen voordat je ze
op de bar terugzet/ophangt boven de bar.

Sleutel
De eerste bardienst op de lijst haalt de sleutel op en de avondbardienst brengt de sleutel
terug naar het sleuteladres. Als de ochtendbardienst niet wordt afgelost, brengt deze de
sleutel terug. Komt de bardienst na jou niet opdagen en hij/zij is niet te bereiken, neem
dan telefonisch of via WhatsApp contact op met de bardienstcoördinator, Annemarieke
Spijker (06-27390790) of iemand anders van de clubhuiscommissie. Kan je niemand
bereiken, informeer dan de trainer en sluit het clubhuis af (achterdeur bij kleedkamers
open laten en schuifdeur bij baan 7/8 en tussendeur naar de toiletten op slot, voordeur op
middelste slot) en breng de sleutel naar het sleuteladres. De leden en lessers kunnen met
hun ledenpas door de achterdeur naar de toiletten, kleedkamers en afhangbord.
Ons sleuteladres is: . Er zijn drie (voor leesbaarheid zwartgemaakte tekst, zie handboek in clubhuis!).
Bij gezamenlijke diensten wordt de sleutel opgehaald door de eerstgenoemde op de lijst.
Bij overlappende of aansluitende diensten, wordt de sleutel overgedragen aan de
volgende bardienst.
15

Bijgewerkt januari 2021

Het kan voorkomen dat de dienst voorafgaand aan jouw dienst niet is gevuld. Dit
betekent dat de sleutel opgehaald moet worden bij het sleuteladres en dat de tussendeur
naar de kleedkamers, afhangbord en toiletten geopend moet worden. Ook kan het
voorkomen dat er na jouw dienst geen aansluitende dienst komt, dan dien je het clubhuis
af te sluiten, let erop dat je behalve de voordeur, ook de tussendeur op slot doet. Er zijn
drie (voor leesbaarheid zwartgemaakte tekst, zie handboek in clubhuis!). De sleutel moet worden teruggebracht
naar het sleuteladres. Heb je de laatste dienst van die dag, dan dien je gewoon volgens de
instructies af te sluiten, alle drie de sloten, de achterdeur, de schuifdeur bij baan 7/8, de
tussendeur etc.

Stoffer & Blik, Emmertjes en Bezem
Stoffer & blik bevindt zich in het 2e kastje rechts in de keuken. Daar staan ook een aantal
emmertjes. Een bezem met blik staat in de keuken naast het flessenrek en er staat ook een
bezem in de afgesloten ruimte naast het invalidentoilet.

Stofzuiger
Wij hebben 2 stofzuigers, deze staan in de afgesloten ruimte naast het invalidentoilet.

Tap
Op de tap tref je meestal vier biersoorten aan; normaal bier en drie speciale bieren,
waarvoor speciale glazen aanwezig zijn. De prijs van speciaal bier is hoger dan van het
normale bier, dit staat gespecificeerd in de kassa. Het is belangrijk de tap, de lekbak en
haar roosters goed schoon en droog te maken na afloop. Let hierbij ook op de onderkant
van de roosters! Indien nodig schoonmaken met water waarin soda is opgelost. Soda vind
je in het keukenkastje onder de wasbak.

Tosti
Tosti uit diepvries in de keuken halen (niet alvast op voorraad tosti’s uit de vriezer
halen!)
Laat de tosti in de folieverpakking zitten en ontdooi deze in de magnetron (ontdooitijd
verschilt per soort tosti, zie briefje boven de tosti-ijzers).
De tosti uit de magnetron halen, even checken of deze genoeg ontdooid is en de tosti in
het
tosti-apparaat doen, apparaat instellen op de juiste tijd (vermeldt op het apparaat).
Serveren op een bordje met een servet of in een servet, al dan niet doorgesneden, al dan
niet met een sausje.
Na afloop magnetron en tosti-apparaat schoonmaken met een doekje.
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Trainingen
De trainingen worden sinds najaar 2016 verzorgd door Tennisschool Muller&vanDijk.
De clubtrainer van de WTC is Michael Dissel (06-18187158), op sommige avonden
bijgestaan door Patrick Duijker.

TV
De TV en het kastje blijven op standby staan (rode lampjes branden). De instructie voor
het aan/uitzetten van de TV staat op de afstandsbediening.
Aan: Z -> TV -> standby knop (rechts) -> Z
Uit: Z -> standby knop -> TV ->standby knop
Zenders kiezen met pijltje ↑/ ↓.
Mocht de TV de melding geven: geen programma beschikbaar, dan is de TV van HDMI1
af. Dit kan je herstellen door op de Philips afstandsbediening met de AV-knop HDMI1 te
selecteren.

Verbanddoos - zie EHBO-kist.
Verlichting
De verlichting van het clubhuis bedien je met de schakelaars achter de kassaterminal
De verlichting langs de wandelpaden en boven het terras zitten op een tijdschakelaar en
gaan automatisch aan/uit.
Baanverlichting (LED)
De baanverlichting staat op een tijdschakelaar. De Astroklok schakelt 1 uur voor
zonsondergang aan. Heel kort gaat de verlichting op ALLE banen aan en even later weer
uit. Daarna kan per baan de verlichting aan-/uitgezet worden via de schakelaars in de
gang bij het afhangbord. Om 23.00 uur gaat de baanverlichting automatisch uit (tenzij
overbrugd is). Tijdens de vrijdagavondcompetitie mag de verlichting absoluut niet
overbrugd worden. Dit mag alleen tijdens toernooien, mits hiervoor ontheffing van de
Gemeente is aangevraagd en verkregen.
De centrale knop voor de verlichting zit gelijk links om de hoek in de keuken.
De knop in het kastje in het kastje in de keuken moet op UIT staan (zie foto hieronder).
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(de oude knoppen van de verlichting (de rode/groene knoppen links op de foto) zijn niet
meer actief).
Overbruggen van de verlichting (dus alleen als er ontheffing is!) kan door de
hoofdschakelaar op AAN te zetten. Let op, de schakelaar moet daarna wel weer op UIT
gezet worden.
Het bedienen van de verplichting per baan gaat via de schakelaars in de gang bij het
afhangbord. Er zijn aparte schakelaars voor AAN én UIT voor Baan 1 & 2, Baan 3 & 4,
Baan 5, Baan 6, Baan 7 & 8 en Baan 9 & 10 (10 = minibaantjes). Zodra een baan niet
meer gebruikt wordt, dient het licht op die betreffende baan uitgezet te worden

De laatste bardienst van de dag/avond dient te controleren of de hoofdschakelaar van de
verlichting op UIT staat voordat hij/zij het clubhuis verlaat.
Let op: bij minimale bezetting, niet gelijk alle baanverlichting aanzetten, maar eerst
alleen die van de trainingsbanen en baan 1+2+5. Let hierop ook voordat je gaat afhangen
via het Afhangbord systeem! Als er geen gebruik meer wordt gemaakt van de banen,
mogen de lichten al eerder uit gezet worden, dit spaart energie!.
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Verwarming Clubhuis
De thermostaat hangt in de doorgang van de bar naar de keuken. Er is een vast
programma ingesteld. Indien nodig kan de temperatuur handmatig worden aangepast
(tijdelijk).

Vrijstelling van bardienst
Vrijstelling of korting van bardienst kan incidenteel worden verleend aan vrijwilligers die
veel vrijwilligerswerk voor de club doen. De voorzitter van de desbetreffende commissie
bespreekt dit met de bardienstcoördinator die het eventueel voorlegt aan het bestuur.
Nieuwe vrijwilligers krijgen in principe een korting, geen volledige vrijstelling. Indien er
vrijstelling/korting wordt verleend, zal dit ingaan in het 2e jaar dat de werkzaamheden
worden vervuld. Mocht het in een jaar voorkomen, dat niet alle bardiensten gevuld
kunnen worden door de leden, dan behoudt de bardienstcoördinator zich het recht voor
om een beroep te doen op deze vrijwilligers om bardiensten te draaien.

Website WTC
Informatie over de club, trainingen, competitie en de activiteiten die georganiseerd
worden voor en door de club, is te vinden op onze website: www.weespertennisclub.nl

Zonneschermen
Afstandsbediening 1 van de zonneschermen hangt links op de wand naast de
kassaterminal. Met afstandsbediening 1 bedien je alle schermen tegelijk V = uitdraaen
en Ʌ = indraaien.
Na het uitdraaien, moeten de schermen geborgd worden met de schuifknoppen aan
weerszijden van de schermen en daarna moeten ze met Ʌ gespannen worden, zodat bij
regen het water eraf kan lopen. Worden de schermen nat ingedraaid, dan moeten ze zodra
het kan uitgedraaid worden om te drogen. Maar natuurlijk geniet het de voorkeur om ze
niet bij regen uit te hebben.
Bij het indraaien eerst verder uitzetten V, daarna ontborgen (met de schuifknoppen aan
beide kanten van elk scherm) en daarna indraaien.
Met afstandsbediening 2 (ligt in de kassalade) kan je de schermen afzonderlijk bedienen:
Zorg eerst dat alle vier de lampjes branden, dan 1x drukken zodat 1e lampje links
knippert, dit is voor 1e scherm links, dan V of Ʌ indrukken om het 1e scherm te
bedienen. Hetzelfde geldt voor de rest van de schermen aan de voorkant van het clubhuis.
Het scherm bij baan 7/8 kan je bedienen als alle vier de lampjes knipperen, daarna V of
Ʌ (dus eerst zorgen dat alle vier lampjes branden en daarna nog een paar keer indrukken
totdat ze weer alle vier gaan branden).

19

Bijgewerkt januari 2021

Belangrijke Telefoonnummers en adressen
Weesper Tennis Club (WTC)
Papelaan 124, 1382 RP Weesp
Voorzitter = Cor Bavinck
Electriciën = Tim Eitjes
Bardienstcoördinator = Annemarieke Spijker
Trainer = Michael Dissel

Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:

0294-410732
06-53893305
06-51263700
06-27390790
06-18187158

Apotheken Weesp
Apotheek Veldsema (ma t/m vrij 08.00 -18.00 uur)
Amstellandlaan 24, 1382CE Weesp
Tel: 0294-480308
Apotheek Ballintijn (ma t/m vrij 08.00 -19.00 uur)
C.J. van Houtenlaan 1A, 1381 CN Weesp
Tel: 0294-490350

Huisartsen Weesp (geopend: ma t/m vrij 08.00 – 17.00 uur)
Huisartsenpraktijk Bos
Mr. C. Kooimancentrum 15 B, 1383 ED Weesp

Tel: 0294-412876

Verloskundige huisartspraktijk De Stethoscoop
Waarschapsstraat 1A, 1382 EG Weesp

Tel: 0294-412633

Huisartsenpraktijk Casparus
C.J. van Houtenlaan 1H, 1381 CN Weesp

Tel: 0294-430115

Huisartsenpraktijk Elise
Stationsplein 30, 1382 AD Weesp

Tel: 0294-412426

Huisartsenpraktijk Schuurman en Franke
C.J. van Houtenlaan 1K, 1381 CN Weesp

Tel: 0294-412520

Huisartsenpraktijk Vechtrijk
Korte Muiderweg 2a, 1382 LR Weesp

Tel: 0294-200020/06-28330705

Huisartsenpraktijk Verhaar
C.J. van Houtenlaan 1B, 1381 CN Weesp

Tel: 0294-412494

Huisartsenpraktijk A.C.Verhaar
C.J. van Houtenlaan 1C, 1381 CN Weesp

Tel: 0294-458864
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Huisartsenpost Blaricum
(geopend: ma t/m vrij 17.00 – 08.00 uur, in het weekend en op feestdagen de hele dag)
Tel: 088-1309600

Rijksstraatweg 3, Blaricum

Ziekenhuizen in de omgeving
Regionaal Medisch Centrum, locatie Weesp (ma t/m vrij 08.00-17.00 uur)
Korte Muiderweg 2a, 1382 LR Weesp
Tel: 088-753 17 53
Tergooi, locatie Blaricum
Rijksstraatweg 1, 1261 AN Blaricum
Spoedeisende hulp (EHBO, 24 h/d)

Tel: 088-753 17 53
Tel: 088-753 16 60

Amsterdam UMC – locatie AMC
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
Spoedeisende hulp (EHBO, 24 h/d)

Tel: 020-5669111
Tel: 020-566 2222
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Vrijwilligersinstructie / Schoonmaken
Als bardienst bij de Weesper Tennis Club heb je een belangrijke rol bij het naleven van
de bepalingen uit de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen. Als betrokkene bij
de bereiding en verkoop/uitgifte van drank en etenswaren, verzoeken wij je om je
nauwkeurig aan onderstaande instructies te houden.
Aandachtspunt
Ontdooien
producten
Openen
producten

“Vreemde
etenswaren/
producten”

Bereiden

Uitgifte/verkoop
verse producten

Hoe te handelen
Het product wordt uit de vriezer gehaald en wordt ontdooid in de
magnetron.
Ontdooide producten nooit opnieuw invriezen, resten weggooien.
Let op de houdbaarheidsdatum. Over de datum = niet gebruiken.
Bij openen en niet volledig verbruiken: IVD (= datum dat de
verpakking van het product geopend wordt) op product zetten.
Product goed dicht verpakken en met etiket met datum erop in de
koelkast leggen (dit geldt bijv. voor kaas, ham). (etiketten vind je in
het 1e kastje links boven)
Stelregel is dat er nooit te veel geopend mag worden. Kijk voor het
openen van verpakkingen/flessen of er niet al een geopende
verpakking/fles aanwezig is.
Er mogen alleen producten/etenswaren in de keuken, koelkasten in de
keuken en in de vriezer liggen die door de Clubhuiscommissie zijn
gekocht en geëtiketteerd.
Producten/etenswaren van competitieteams en trainers horen hier niet
thuis. Voor deze producten zijn er twee koelkasten beschikbaar in de
kleedkamers. In de trainersruimte staat een eigen koelkast.
Hou je aan de receptuur zoals vermeld staat op de verpakking van de
producten.
Houdt rauwe en bewerkte producten apart.
Gebruik niet dezelfde snijplank en messen voor rauwe en bereide
producten. (Rode plank voor vlees en worst. Witte plank voor brood,
kaas)
Zet ingrediënten die je tijdelijk niet gebruikt terug in de koeling en
dek deze af.
Ingeval van opwarming of frituren product door en door verwarmen.
Maak niet teveel voorraad (je kunt beter bijmaken)
Bereide producten meteen doorgeven voor consumptie.
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Opruimen

Terras

Houdt de bar steeds schoon.
Verzamel gebruikt bestek, borden glazen e.d. en zet ze in de
afwasmachine of was ze af met de hand.
Gooi resten van etenswaren direct weg.
Let op dat afvalbakken niet te vol worden, leeg ze tijdig.
Nieuwe vuilniszakken zijn in de keuken te vinden.
Deponeer volle vuilniszakken in de container achter het clubhuis.
Gooi bereide, niet verkochte producten aan het eind van de dag weg
Zorg dat het terras netjes achter gelaten wordt.
Zet stoelen schuin tegen de tafels.
Haal glazen naar binnen en maak asbakken leeg.
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Bespanservice op de club!
Wist jij dat het goed is om minimaal 1x per jaar je bespanning te laten vervangen? Door
gebruik neemt namelijk de kracht van je bespanning af. Bovendien drogen je snaren op
een gegeven moment uit. Dit vermindert het comfort, de precisie en de power die je uit je
racket haalt.
Goed nieuws dus dat je alleen nog maar je racket bij de bar hoeft achter te laten om je
bespanning te laten vervangen.
Binnen maximaal 48 uur ligt je racket weer als nieuw voor je klaar op de club.
Mooie service toch?! En al helemaal fijn voor de tennissers onder ons die geregeld een
bespanning kapot slaan.
Voordat je het racket achter de bar afgeeft, vul je even een briefje in met gewenste sterkte
van de nieuwe bespanning, evenals de soort snaar.
Kijk even op de poster voor meer informatie zodat je de juiste keuze kunt maken.
Natuurlijk kun je ook terecht bij Michael of een van de andere M&vD-trainers met je
vraag, zij zullen je ook goed advies geven.
Deze service is geïnitieerd door Tennisschool Muller&vanDijk en Rojo
Racketsports(en Tennisdiscount) en in goed overleg met het bestuur van de WTC
opgezet. Met als gedachte de service voor leden te verhogen.
Rojo Racketsports is dé tennisspecialist van Amsterdam en een bijzondere winkel met de
meeste rackets en kennis in huis van heel Nederland! Én een mooie webshop met scherpe
prijzen.
We wensen iedereen veel speelplezier!
Sportieve groet,
Team M&vD
Rojo Racketsports

Briefje (in bakje op de bar) invullen, met elastiekje aan racket bevestigen en racket
(laten) zetten in de blauwe bak in de trainersruimte in het clubhuis.
Voor betalen via pin: zie instructies hierachter

24

Bijgewerkt januari 2021

Betalen racket bespannen
Open bedragen knop
Het is mogelijk om een 'open bedrag-knop' in te voeren. Het product moet wel ingesteld
worden, maar de prijs kun je per keer zelf bepalen. Het is mogelijk om meerdere open
bedragen te gebruiken voor één transactie.
Hoe ziet het er dan uit op de kassa?
Het open prijs product heeft nu geen prijs meer. Dit betekent dat je een open prijs kunt invullen.

Als je het product aanslaat krijg je een scherm waarin je de prijs kan opgeven. Het werkt
van links naar rechts en met een komma ertussen als je centen wilt aangeven. Dus als je
product €2,- kost, hoef je alleen een 2 in te toetsen. Kost het product €2,55 dan toets je
eerst een 2 daarna ' , ' en daarna twee keer de 5.

Als je het product nog een keer kiest dan kun je ervoor kiezen om een nieuwe prijs in te
voeren of dezelfde prijs als voorgaande keer in de bestelling in te voeren. Hij vergeet
deze zodra de bestelling betaald is.
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