
Een clubavond in de Ajourboerderij

Open om 19:15, uiterlijk om 19:30
Afsluiten na afloop, opruimen en controleren, uiterlijk 22:30

De sleutelbewaarder heeft een sleutelbos met vier sleutels
1. voor het hek, 
2. voor de voordeur, 
3. voor de wandkast met onze spullen, 
4. voor de kast waar de kluis in staat

Er is geen reserveset. Bij verhindering krijgt een ander bestuurslid de sleutels. En de alarmcode. 

De sleutelbewaarder opent de boerderij als volgt.
 Hek openen (half hek is voldoende)
 Voordeur open
 Direct alarm stoppen door:

◦ intikken code
◦ druk op de knop UIT (zie de foto)

 Lichten aan (zie de pagina met de foto's)
 Ventilatie aan (op drie, dan blijft hij drie uur draaien)
 TV aan (tweede dimmer achter de bar aan, rode lampje onder de TV moet nu branden, TV 

staat nu op stand-by)

Nu kan de laptop uit de kast gehaald en aangesloten worden. Dit doet de laptopman of -vrouw van 
dienst. Na afloop ruimt deze persoon de laptop ook weer op. 

 Zie: Beknopte gebruiksaanwijzing voor de laptop voor presentatie op TV.

De gespreksleider/presentator van die avond is verantwoordelijk voor het opstellen van de bok
 Voorkom struikelgevaar door het verlengsnoer aan te sluiten op de stekkerdoos naast de 

geluidsinstallatie met het snoer op tafel, gebruik desnoods de gele kabeltunnels.

Zodra de bardienst is binnengedruppeld is er koffie. 
 Zie Toelichting op de bardienst voor de gang van zaken
 Zie het barrooster voor wie er die avond achter de bar staat
 De barman pakt de rode kas uit de GFC wandkast en zet die achter de bar 

Na afloop maakt de barman de kas op.
 De omzet in een zakje doen, met het streeplijstje voorzien van GFC en datum. 
 De sleutelbewaarder stopt het zakje door de sleuf in de kluis en doet de kast op slot
 De rode kas met het wisselgeld gaat terug in de wandkast en de deur op slot

De sleutelbewaarder sluit nu verder af:
 TV uit (met de afstandsbediening)
 lichten uit
 alarm weer aan

◦ intikken code
◦ druk op knop AAN  (zie foto)

 voordeur op slot
 hek dicht

De penningmeester controleert regelmatig hoeveel geld er in de rode kas zit. Indien nodig wisselt 
hij bankbiljetten tegen muntgeld, zodat er genoeg wisselgeld in kas is.



Alarm (bediening uitsluitend door de sleutelbewaarder!)

Bij aankomst: code intoetsen en het alarm UIT (knopje off ↓)
Bij sluiting: code intoetsen en het alarm AAN   (knopje ↑ on/next)

Voorbereiding presentaties (programmacommissie)

TV
Voor een prettige presentatie op de TV kan het whiteboard aan de kant gezet worden, de muur vrij 
van affiches, en de deur dicht. Na afloop natuurlijk alles terugzetten.

 De plafondlampen bij de TV kunnen gedimd worden of uitgezet met dimmer 4
 De wandlampen blijven aan en eventueel gedimd met dimmer 1
 Dimmer 2 moet aan staan, anders doet de TV het niet (staat op stand-by).
 De TV uit- en aanzetten met de afstandsbediening.

Waar de schakelaars en dimmers zitten staat bij de foto's op de volgende pagina.

Bok
De bok bedekt de wand, dus alles kan blijven hangen
Graag geen losliggende snoeren op de grond, dat levert struikelgevaar. Leg ze liefst op de tafels 
tegen de wand of bedek ze met de gele kabeltunnels.
De zaalverlichting kan nu ook aangepast worden, als bij de TV.

Microfoons
Voor lezingen is er ook een microfoon beschikbaar.

 Knop van stekkerdoos naast de geluidsinstallatie “aan “.
 De draadloze microfoon aanzetten met knopje aan de onderkant.

Behalve de microfoon die hoort bij de geluidsinstallatie van de boerderij is er nog een set van twee, 
in eigendom van GFC. Deze draadloze microfoons kunnen ook aangesloten worden op de 
geluidsinstallatie.



Verlichting en ventilatie

1. schakelaar bij de deur van de zaal 2. deze bedient de plafondlampen midden 

3. Ventilator op 3 4. deze staat achter de bar

5. schakelaar bar en dimmers zaallicht
Van links naar rechts:
dimmer 1: wandlampen
dimmer 2: plafondlampen rechts (barkant)
dimmer 3: middendeel (nooit uitzetten)
dimmer 4: plafondlampen links

6. deze zitten achter de koffieautomaat

Opmerkingen
 Op de groep achter dimmer 2 zit ook de TV. Eerst de TV uitzetten, dan dimmer 2.
 Dimmer 3 altijd aan laten staan; de plafondlampen in het midden kunnen dan uit en aangezet

worden met de schakelaar bij de deur van de zaal. Handig bij binnenkomst en bij het 
weggaan.

 De ventilator en het luchtreinigingsfilter niet vergeten aan te zetten! Anders wordt het 
benauwd en denk ook aan besmettingsgevaar. 


