
HUISREGELS BARDIENST VOLLEY ‘68 
 
 
Openingstijden:  
Maandag:  21.00 – 24.00 uur 
Vrijdag:  18.00 – 24.00 uur 
Zaterdag  12.45 – 19.30 uur 
 
 
 

1. ER MAG NIET WORDEN GEROOKT!!  

2. Sleutel voor het begin van je bardienst ophalen bij Miranda van Druten, Van 
Beethovenlaan 43 Losser 

3. Verwarming aanzetten en ’s avonds terug zetten op 15 graden. 
De kastjes waar Volley’68 op staan zijn van ons.  

4. Het geldkistje staat in 1 na onderste laadje waar Volley’68 op staat. 
5. Degene die bardienst heeft mag met mate gratis drinken. Maak er geen misbruik 

van! 

6. Bij binnenkomst koffiezetten en vaatwasser aanzetten.  
 
      7.   Als er gewisseld is met bardienst je naam wijzigen op het barschema.       .       

8. Na afloop het café schoon en opgeruimd achterlaten. Dit houdt in glazen en kopjes 
schoon, bar opruimen en café aanvegen. Drank aanvullen. Afval wegbrengen(grote 
afval ton staat in de hal ) en schone afvalzakken in de tonnen. De vaatwasser 
uitzetten en stop eruit. De bardienst van zaterdag dient de spullen van Volley’68 
welke op en achter de bar staan in de kastjes van Volley’68 te zetten omdat de 
handbal zondags gebruikmaken van het café. 

9. Als er tussentijds veel papiergeld in kas zit kun je dit in een envelop in de brievenbus 
die in de keuken hangt deponeren. 

10. Wedstrijdleiding attenderen dat de telborden(eigendom van Volley) weer in de keuken 
komen te staan. 

11. Bij het verlaten lampen en verwarming uit, kantine en buitendeur afsluiten. 
12. De sleutel op maandag, vrijdag en zaterdag brengen naar Miranda van Druten, van 

Beethovenlaan 43. Kun je in de brievenbus stoppen. Op zaterdag het geldkistje en 
het wasgoed (theedoeken en vaatdoekjes) meenemen en afgeven.  

13. De verbanddoos hangt in de keuken, direct rechts om de hoek en de icepacks in het 
bovenste laadje achter de bar. 

14. Jeugdteams en hun coaches krijgen na hun wedstrijd het 1e drankje gratis. 

 
 
Bij vragen of calamiteiten bellen met: 

- Miranda van Druten: 053-5383821 of 06- 42118146 
- Ruud Wigbers: 053-5360483 
- José Venterink: 053-5385187 

 
 

 
 


