
Bardienst Amycus 
Op zaterdag en zondag is er bardienst van 9:30 tot 12:30 uur. 
 
Sleutel 
De sleutel van de voorraadkast ligt in het laatje van de barcommissie. Graag na afloop van de 
bardienst de voorraadkast weer afsluiten en de sleutel in de la terugleggen. 
 
Taken 

• De kachels aanzetten als het nodig is. 
• Bij mooi weer de tuinmeubels en parasols klaarzetten. 
• Koffie en thee zetten. 
• Suiker, koffiecreamer, lepeltjes, kopjes en theeglazen op de dienbladen klaarzetten. 

Gebruik zoveel mogelijk de stenen en glazen kopjes en metalen lepeltjes.  
• Zorg ervoor dat iedereen gelijk afrekent of een vakje op de koffie/thee-kaart afkruist! 

(Ploegen van andere verenigingen die bij ons trainen, hoeven niet af te rekenen. Zij 
betalen een all-in-prijs). 

• Afwassen. 
• Koffiedik/-filters weggooien op het veld achter loods A. 

 
Taken op zaterdag 

• Veeg/stofzuig de kleedkamers en de ergometerruimte. Als ruimtes vies zijn graag ook 
dweilen. 

• Schrob de douches met badkamerclean en spoel ze na. Laat de warmwaterkranen in 
(m.n. de dames)douches een kwartier stromen 

• Leeg de pedaalemmers en prullenmanden.  
• Leeg de afvalbak met plastic, die buiten naast de deur staat, als hij vol is. Graag de 

volle afvalzak meenemen naar huis. 

Taken op zondag 
• Veeg of stofzuig de kantine, de ruimte achter de bar, de hal en de gangen.  
• Dweil de keuken. Dweil ook de gangen en de hal als ze vies zijn. 
• Maak de toiletten in de hal en in de dameskleedkamer schoon. Vul het toiletpapier 

aan. Leeg de afvalbakken. 
• Doe de (volle) vuilniszakken van de vuilnisbak in de keuken en de drie vuilnisemmers 

buiten (naast de deur en bij de loodsen) in de container tussen clubgebouw en 
werkplaats. 

 
Na afloop 

• Leeg het geldpotje, tel het geld en doe het in een envelop. Laat ongeveer €5 kleingeld 
in het geldpotje zitten. De envelop in de brievenbus in de voorraadkast doen. 

• Laat de kantine netjes achter. 
• Zet de kachels op de waakvlam. 
• Ruim het buitenmeubilair, de parasols en de vlag op. 
• Doe de lichten in het hele gebouw uit.  
• Controleer of alle deuren op slot zijn en sluit het gebouw af. 
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