
Reglement bardiensten seizoen 2022-2023 
(For English see below) 

 

Algemeen 
Tijdens de bardienst kunnen de bestuursleden je om hulp vragen. Ook als er dingen gevraagd worden 
die hier niet genoemd worden, wordt er wel van je verwacht dat je ze doet. Omgekeerd kun je ons 
tijdens de bardienst ook altijd om hulp vragen als er onduidelijkheden zijn. 

 
Bardienst tijden 
Dinsdag 18:30 – 00:30 
Donderdag 18:30 – 00:30 
Zondag ochtend 09:00-14:00 
Zondag middag 14:00-19:30 

 
● Er zijn 2 personen nodig bij de bardienst. 
● Meld je altijd op tijd  (15 min van tevoren) aan bij een aanwezig bestuurslid. 
● Trainen tijdens de bardienst is alleen mogelijk, indien je zelf voor een vervanger zorgt. De bar 

mag nooit onbemand zijn, ook niet als je dienst is afgelopen: communiceer altijd met een 
aanwezig bestuurslid voor vertrek. 

● Als bardienst krijg je twee drankjes per persoon, schrijf altijd op wat je pakt. Dit geldt enkel voor 
de twee die daadwerkelijk bardienst hebben. 

 
Hoofdtaken 

● Drank, snoep en snacks verkopen. 
● Tosti’s verkopen en in het tosti apparaat doen. 
● Bar en de tafels schoonhouden (zet een sopje klaar achter de bar). 
● Bijvullen van koelkasten en snoepgoed. Voorraad staat (in de koelcel) achter in de keuken. 

Belangrijk: Zet nieuwe flesjes achteraan, zodat drank niet onnodig over de datum gaat (‘First 
In, First Out’). 

● Lege flesjes, glazen en blikken van tafels halen (ook buiten!) en sorteren. Bier gaat in de Jupiler 
kratten. Lege flesjes (statiegeld) gaan in de oranje inzamel container in de hal, lege kratten 

verzamel je buiten de porto. 

● Lege glazen flessen en karton (plat vouwen aub) kunnen worden opgeborgen linksonder bij 

de bar in kratten. 

● De bardienst bepaalt de muziek! Verzoekjes kunnen overwogen worden maar de bardienst 
heeft veto! 

 
Aan het begin van de bardienst 

● Ingang buiten en het terras aanvegen. 
● Koffie bekers en bier/fris bekers klaarzetten. Suiker, melk en zoetjes klaarzetten voor de koffie. 

● Sopje klaarzetten. 
● Zorgen dat de bar en kantine netjes en schoon zijn. 

 
Aan het einde van de bardienst 

● Kantine en kleedkamers aanvegen en alle vuilniszakken vervangen. 
● De kleedkamers op slot doen. 
● Tap, tafels, krukken, stoelen, de bar en de barbladen schoonmaken: ook onder de barbladen 
waar de glazen staan (heet sopje gebruiken en drogen met een schone theedoek). 
● Glazen en bekers binnen en buiten opruimen. 



 

Niet nakomen bardiensten 
Niet komen opdagen bardienst: Indien een ingedeeld team niet komt opdagen tijdens de 
desbetreffende bardienst, zal er een boete van € 120,- worden uitgeschreven (per persoon €60,-). Let 
op: per bardienst dienen (minstens) twee personen van het aangewezen team aanwezig te zijn.  
Te laat komen bardienst: Indien een ingedeeld team te laat (en/of incompleet) komt opdagen voor 
een bardienst, geen vervangende bemanning van de bar regelt tijdens zijn of haar eigen trainingstijd, 
of vroegtijdig weggaat (zonder toestemming), zal er een boete van € 60,- (per persoon € 30,-) worden 
uitgeschreven. Verder is het belangrijk om altijd contact op te nemen met een bestuurslid indien je 
weet dat je te laat gaat komen voor je bardienst. 
Niet betalen van boetes: Het niet (of te laat) betalen van boetes heeft consequenties waaronder 

bijvoorbeeld inname van spelerspassen en een verhoging van de boete(s). 

 
Alvast bedankt, 

Rosa Verkerk 

Commissaris Intern 2022-2023 
RSV Antibarbari 
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General information 

English version 

During the bar shift board members can ask for your help. Even if they ask you to help with things 
that are not in this regulation, it is expected of you to help. If you ever need help during your shift, 
you can always ask the board for help. 

 
Bar shift times 

Tuesday 18:30 – 00:30 
Thursday 18:30 – 00:30 
Sunday morning 9:00-14:00 
Sunday afternoon 14:00-19:30 

 
● Be on time (15 minutes before your shift) and inform a board member that you have arrived 

● You can only train during your bar shift if you have a replacement to fill in the gap. The bar 
can never be unattended, even when your shift has ended: Always tell a board member when 
you are ready to leave. 

● During the bar shift there have to be (at least) 2 people. 
● During your shift you both get two drinks, always write it down what you take if you do so. 

This privilege only counts for the two people who are working the shift. 
 

Head duties 
● Sell drinks and snacks. 
● Sell and make the grilled cheese sandwiches. 
● Keep the tables and bar clean. 
● Refilling of the fridges and the chips. The stock can be found in (the refrigerator in) the back of 

the kitchen. Important: put the new cans in the back! That way the drinks don’t go to waste 
unnecessarily (‘First In, First Out’). 

● Get the empty bottles/cans of the tables and sort them. The beer bottles go into the yellow 
Jupiler crates and the cans go into the bin. Full crates with empty bottles go next to the porto 
cabin. 

● Empty glass bottles and carton (fold it neatly please) can be stored in the open cabinet on the 

left side of the bar in a crate. 

 
At the beginning of your shift 

● Sweep the entrance inside and outside. 
● Have coffee cups and coffee attributes, like sugar, ready. 
● Have cleaning attributes ready. 
● Make sure the bar and the canteen are clean. 

 
At the end of your shift  

• Clean the tables and make it ready for the night. 
● Clean the bar (use warm water with soap and dry it with a clean dishcloth). 

● Put full empty crates next to the porto cabin. 
Not fulfilling the bar shift 

Not showing up for your shift: if a team is scheduled for a bar shift and they don’t show up, there will 
be a fine of €120,- for the team (€60,- per person). 

Showing up too late for your shift: if a team is scheduled for a bar shift and they show up too late, have 
no replacement for their shift during their training or leaves early without permission, there will be a 
fine of €60,- (€30,- per person) for the team. Furthermore, always contact a board member if you know 
you are running late for your shift. 
Not paying your fines: If you do not pay or pay the fine too late, there will be consequences, such as 
raising the fine or taking your player passes. 



 

Thank you in advance, 
Rosa Verkerk 

 
Commissaris Intern 2022-2023 
RSV Antibarbari 
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