
Draaiboek
Wie Wat beschrijving

bestuur opening 

* Degene die opent en de bardienst opstart is bij voorkeur een uur
   voor aanvang van de eerste wedstijd aanwezig ivm opzetten van 
   waterkoker en koffie (duurt ca. 30 minuten)
* bestuurslid opent en levert de kas af met een standaard bedrag 
   aan wisselgeld (€ 100,-)
* koffie zetten: water in ketel (40liter), 1 vel keukenrol op filter 
   leggen en daarop pond koffie. Aanzetten.

kas
bestuurslid krijgt de kas einde van de dag terug en zorgt ervoor dat deze wordt 
afgestort tot € 100,- en draagt deze over aan het bestuurslid verantwoordelijk 
voor de volgende dag of weekeinde

team
contacpersoon 

aanstellen

iedere teammanager stelt voor de dag waarop ze kantinebezetting verzorgen 
een contactpersoon aan (naam, telefoonnummer(s)), en mailt deze door op 
hcnkevents@hotmail.com

bezetting
teammanager stelt een kantinebezetting samen van 3 mensen  waarvan er 
minimaal een persoon de leeftijd van 18 jaar heeft. Bij verhindering zorgt de 
manager zelf tijdig voor vervanging.

kas
(aanvang)

contactpersoon ontvangt de kas bij opening van het bestuurslid en tekenen voor 
accoord beginsaldo (€ 100,-) 

team
opening, 

verkoop & 
sluiting

team zorgt ervoor dat er die dag verse cake (homemade of gekocht) aanwezig is 
(geen must).

contactpersoon zorgt voor opening van de kantine:
openen:
* baropstelling gereed zetten
* warm water opzetten
* koffie opzetten
* versnapperingen, kopjes etc uitstallen
* fruit in ontvangst nemen (zonodig nabellen naar Jan van Alphen  van het 
Groentehuisje: 0032-33144086)
* fruit op voorhand verdelen/snijden voor de pauze (per team ca. 10 bananen en 
10 sinaasappels). Beide teams een dienblad
Verkopen:
* verkopen worden geregistreerd per verkocht stuk (zie verkooplijst)
Afsluiten:
* bar, kantine en apparaten schoon achterlaten
* koelvitrine aanvullen
* bestellijst voor producten die (nagenoeg) op zijn invullen  (zie voorraadlijst)
* alle versnaperingen in de kasten opbergen
* kantine afsluiten en sleutel eveneens aan bestuurslid overhandigen

kas
(einde)

kas tellen (zie tellijst in de kassa)
kas afdragen bij het bestuurslid waarvan de kas in ontvangst is genomen. Beiden 
tekenen de kastelling na afloop voor akkoord

team voorraad

Voorraden / tussentijdse inkopen:

Indien er dringend behoefte is aan producten of facilitaire zaken dan kan 
dat gehaald worden bij:
* lidl: koffie, thee, suiker, melk e.d.
* action: lepeltjes, bekertjes, dreft, sponsjes, doekjes, keukenrol e.d.
* 't bierhuis in Hoogstraten: dranken 
Dit kan betaald worden met geld uit de kas, met als verantwoording de 
kassabon! 
* Uitzondering is 't Bierhuis. Bestellingen daar zijn op rekening HCNK. Van deze 
bestellingen dient altijd de afleverbon in de kas opgeborgen te worden.
Geen kassabon en/of afleverbon heeft tot gevolg dat het team verantwoordelijk 
wordt gehouden voor een kasverschil!
Nogmaals: het betreft hier enkel bestellingen die DRINGEND nodig zijn

SPOED
Spoed:
Bij serieuze problemen is het bestuurslid van dienst te contacteren
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