
Procedure bardienst GFC (januari 2023) 

 
De barcoördinator stelt het rooster op. Hierin staat per maand aangegeven wie er barkeeper is en 

wie assistent barkeeper. Hun taken zijn als volgt. 

 

De barkeeper: 

− is verantwoordelijk voor de gang van zaken achter de bar; 

− is uiterlijk 19.40 aanwezig om de bar te openen; 

− ontvangt de kas van de sleutelhouder 

− bedient de bar voor de opening van het avondprogramma en in de pauze (zie toelichting 

verderop); 

− noteert de consumpties op de consumptiebon (ligt uiterst rechts op de bar); de prijzen staan 

op deze bon en ook op achterwand van de bar. De betaling wordt in de kas gestort; 

− noteert het eind van de avond het totaal bedrag van de consumpties op de bon en doet het 

bedrag vanuit de kas in het daarvoor bestemde plastic zakje. Controleer eerst de consumpties 

aan de hand van het aantal gebruikte kopjes en lege flesjes. Bij verschillen het hoogste 

aantal consumpties verrekenen.  

− vermeldt de naam van de club en de datum  op het zakje en overhandigt dit aan de 

sleutelhouder. 

 

De assistent barkeeper: 

− ruimt in de pauze de koffie- en theekopjes op en wast ze af in de keuken en telt ze alvorens 

ze terug te zetten in de kast. Voor de kopjes kun je als het er veel zijn eventueel de 

afwasmachine gebruiken. Je zet de machine aan met de linkerknop (naast “active” en drukt 

vervolgens aan de rechterkant op de knop met “1”. 

− wast aan het eind van de avond de glazen af en ruimt de lege flesjes op na deze geteld te 

hebben.  

− maakt aanrecht in de keuken en het bar schoon; 

− laat zich zo nodig instrueren over de barprocedure als aankomend barkeeper. 

 

Bij verhindering: 

− van de barkeeper dan belt deze tijdig de assistent barkeeper om in te vallen. Als deze ook 

verhinderd is, dan de eerstvolgende assistent barkeeper volgens het rooster; 

− van de assistent barkeeper dan belt deze de eerstvolgende barkeeper of assistent barkeeper 

volgens het rooster om in te vallen; 

− de sleutelhouder bellen als er op het laatste moment iets tussen komt. 

 

 

Barbediening: 

− de koffie komt uit de automaat. Zet er eerst een kopje onder. Druk op de knop met de 

gewenste koffie en vervolgens op de startknop. 

− de koffiekopjes staan in het kastje onder de automaat. Daar staan ook de grotere koppen 

voor chocolademelk en theeglazen. 

− er staat links op de bar een waterkoker om theewater te koken 

− glazen, theezakjes, suiker, melk, flesopener en lepeltjes staan op de bar.   

− frisdranken en bier staan in de koelladen onder de bar. 

 

  

 


