
BARDIENST KANTINE BCC FLOREANT 
Beste leden, 
Het nieuwe seizoen wordt op dit moment volop voorbereid. Op alle gebieden zijn de vrijwilligers weer bezig 
om de organisatie klaar te maken en waar mogelijk te verbeteren. 
Dat geldt uiteraard ook voor de bardienst in de kantine. 
Helaas zijn er onvoldoende vrijwilligers om het hele jaar te voorzien in de bardiensten. Afgelopen jaar is er 
ook weer onevenredig veel werk gedaan door slechts een (te) klein aantal mensen. Daarom is er besloten 
dit jaar wederom jullie als leden in te gaan zetten als bardienst op de zaterdagmiddag en de zondagen. Dit 
wordt al een aantal jaren zo gedaan, maar ook deze organisatie wordt verbeterd en er worden richtlijnen 
aangegeven waar we ons met zijn allen aan dienen te houden. 
 
Het leuke en vooral positieve aspect van deze oplossing is dat iedereen de mogelijkheid heeft om gezellig 
één of meerdere keren achter de bar te staan en leuke sociale contacten te onderhouden. De club is meer 
en meer tot bloei aan het komen, de kantine krijgt dit jaar een facelift, dus alle medewerking is welkom! 
 
Wij hebben de organisatie als volgt voor ogen; 

 De zaterdag leden gaan op zondag dienst draaien, de zondag leden op zaterdag. 

 Per team worden er een aantal data aangegeven waarop men invulling moet geven aan de 
bardienst. Het team mag onderling regelen wie er wanneer dienst draait. (Mocht je het leuk vinden 
om achter de bar te staan dan kun je aan teamgenoten voorstellen hun dienst tegen een aardige 
vergoeding over te nemen...) 

 De bardienst wordt ingevuld door 3 personen, dat mogen leden van betreffend team of 
aanverwanten zijn, in ieder geval 18 jaar of ouder. 

 Er moet een 4e persoon als reserve beschikbaar en oproepbaar zijn. 

 Alle personen, inclusief reserve, moeten met naam en telefoonnummer (mobiel) 4 weken van te 
voren bekend zijn en ingediend bij de kantinecommissie, mailadres: kantine@floreant.nl of via de 
app op 06-42200442 

 De bardienst wordt opgestart en beëindigd met medewerking van een barcoördinator.  

 De bardienst dient 15 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn. Wanneer er een 
persoon afwezig is kan eventueel de reserve persoon worden gebeld.  

 Leden die om wat voor reden dan ook niet kunnen voorzien in hun dienst, dienen zelf met hun 
team een vervanger te regelen. 

 Wanneer een team niet kan voorzien in de bardienst wordt er €50,- per persoon (!) in rekening 
gebracht. Hiermee moeten wij namelijk de kosten dekken om mensen ter vervanging in te huren. 

 De kosten voor het niet verschijnen dienen binnen een week aan de kantinecommissie betaald te 
worden. Bij niet betalen zijn de consequenties voor de betreffende persoon. 

 De bardienst mag per persoon 2 x koffie of thee nemen en 1 x fris. Overige consumpties en alle 
soorten snoep en snacks dienen zelf vergoed te worden. (De omzet is voor de club bedoeld om de 
boel draaiend te houden!!) De genuttigde consumpties tijdens de bardienst dienen op het daarvoor 
bestemde formulier “verantwoording eigen gebruik” ingevuld te worden. 

 Er mag door de bardienst 2 alcoholische consumpties worden genuttigd tijdens de dienst. De 
kantine sluit in de weekenden om 18.00 uur. Eventuele uitzonderingen dienen van te voren 
aangevraagd te worden bij de kantinecommissie. 

 Aan het einde van de dienst, dient de kantine schoon en opgeruimd achter gelaten te worden. 

 Bij sluiting van de kantine is er een barcoördinator aanwezig. Deze barcoördinator is ook tijdens de 
dienst te bereiken bij vragen. De barcoördinator zorgt voor opening en afsluiten van de kassa's. 

 Het geven van een rondje namens de vereniging is niet toegestaan. 

 
Wanneer we in staat zijn om met elkaar een goede invulling te geven aan de bardienst dit seizoen en ons als 
goed gastheer (of vrouw) te profileren dan staan we er als club ook daar weer goed op. Dat straalt weer 
extra goed af op de club in zijn geheel naar onze gasten en eigen leden. Uiteraard zijn ook de broodnodige 
inkomsten belangrijk om Floreant er financieel er wel bij te laten varen!!  
Verdere informatie is te verkrijgen bij de kantinecommissie. Alvast bedankt voor de medewerking!! 
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