
 

Checklist - Openen MHC De Westerduiven 
 

Wedstrijdcounter 

o zo nodig lampen aanzetten 

o luxaflex open 

o radio aanzetten 

o computer aanzetten 

o kleine monitor aanzetten 

o tv aanzetten (afstandsbediening in radiokast) 

o blauw kast openen voor sleutels, kassa-lade, vlaggen en EHBO-kist 

 

Bar 

o koffiemachine aanzetten (zie gebruiksaanwijzing voorzijde) 

o kassa aanzetten en kassa-lade plaatsen (zie gebruiksaanwijzing) 

o vaatwasser aanzetten (zie gebruiksaanwijzing achterzijde koffiemachine) 

o Aquarius- en bar-koeling openen (sleutels in de blauwe kast in de wedstrijdcounter) 

o voorraadhok openen 

o snoepgoed, chips en koeken naast de koffiemachine plaatsen 

o bakjes met creamer, suiker, zoetjes en roerstaafjes op de bar zetten en aanvullen 

o thee, prullenbakjes en promotiebordjes op de bar zetten 

o (eventueel) appeltaart op schaal met stolp op de bar zetten 

o (eventueel) spullen klaar zetten voor soep of broodje knakworst 

o (eventueel) bijvullen van Aquarius-koeler vanuit de RVS-koeling LET OP: FIFO 

o (eventueel) bijvullen van snoepgoed, chips, koeken vanuit voorraadhok LET OP: FIFO 

 

Tap (niet op zaterdag) 

o sluit de spoelbak af en laat deze vollopen met water en voeg enkele druppels 

glazenreiniger toe 

o maak de bar zo nodig even schoon met een natte doek 

o spoel zo nodig de glazen af 

o pitchers staan in het keukenkastje, rechts onder het fornuis 

o zet de tap aan (zie gebruiksaanwijzing aan binnenkant van kastje onder de spoelbak) 

 

Clubhuis 

o open de kleedkamergang, de kleedkamers en de kleedkamers ingang 

o controleer of de kleedkamers netjes zijn 

o (eventueel) open de garage voor de hoekvlaggen (na gebruik garage weer afsluiten) 

o zorg dat alle tafels en stoelen in het clubhuis netjes staan 

o controleer de wc’s 

o controleer of de prullenbakken leeg zijn 

 

Buiten 

o zorg dat alle tafels en stoelen netjes staan 

o controleer of de prullenbakken leeg zijn 

o vlaggen ophangen 

o zorg dat de hoekvlaggen op de speelvelden staan 

 

Kijk voor meer informatie in het ‘Draaiboek Bardienst’. 

  



 

Checklist - Afsluiten MHC De Westerduiven 
 

Buiten 

o zorg dat alle tafels en stoelen netjes staan 

o zorg dat al het afval in de afvalbakken zit, veeg zo nodig het terras 

o controleer of de prullenbakken leeg zijn 

o vlaggen opruimen (netjes opvouwen en in blauwe kast) 

(als ze nat zijn dan even ophangen in het clubhuis) 

o zorg dat de hoekvlaggen van de speelvelden zijn gehaald 

 

Clubhuis 

o veeg de kleedkamers en de kleedkamer gang 

o ledig de prullenbakken in de kleedkamers 

o sluit de garage, de kleedkamers en kleedkamergang af 

o veeg het clubhuis, ook achter de bar 

o zorg dat alle tafels en stoelen in het clubhuis netjes staan 

o controleer de wc’s 

o ledig de prullenbakken en voorzie ze van een nieuwe zak (ook als ze niet vol zijn) 

o alle deuren dicht (ook wc-deuren, deur van de bestuurskamer en bezemkast) 

o nooduitgang controleren en op ‘slot’ draaien 

 

Tap (niet op zaterdag) 

o sluit de tap af (zie gebruiksaanwijzing) 

o spoel alle gebruikte glazen en pitchers af  

o droog de pitchers af en plaats deze terug in het keukenkastje, rechts onder het fornuis 

o maak de bar schoon met kokend water en een doek (gebruik de waterkoker) 

o laat het water weglopen uit de spoelbak 

 

Bar 

o ruim het snoepgoed, chips en koeken op in het voorraadhok 

o zet de bakjes met creamer, suiker, zoetjes en roerstaafjes op het aanrecht 

o zet de thee, prullenbakjes en promotiebordjes op het aanrecht 

o maak de bar schoon met een natte doek en gebruik eventueel spray 

o (eventueel) appeltaart verpakken en schaal en stolp schoonmaken 

o (eventueel) gebruikte spullen voor soep of broodje knakworst schoonmaken en opruimen 

o koffiemachine flushen en uitzetten (zie gebruiksaanwijzing voorzijde) 

o kassa afsluiten en kassa-lade opruimen (zie gebruiksaanwijzing) 

o al het gebruikte servies afwassen (in vaatwasmachine) 

o vaatwasmachine uitzetten en water weg laten lopen door stop eruit te halen (zie 

gebruiksaanwijzing achterzijde koffiemachine) 

o Aquarius- en bar-koeling sluiten (sleutels in de blauwe kast in de wedstrijdcounter) 

o voorraadhok afsluiten 

 

Wedstrijdcounter 

o tv, kleine monitor, computer en radio uitzetten 

o sleutels netjes ophangen in het sleutelkastje 

o blauwe kast afsluiten 

o luxaflex dicht 

o alle lampen uit (let op: gangverlichting is hotelschakelaar) 

 

Kijk voor meer informatie in het ‘Draaiboek Bardienst’. 


