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Handleiding: Wat te doen tijdens een bardienst? 
 
Tijdens de rijlessen, dient de bar in de kantine bemand te zijn en een volwassen aanspreek 
punt aanwezig te zijn. Wij vragen aan de ouders/verzorgers van de kinderen die rijles 
hebben om dit in te doen.  
 
Schema: 

o Aan het begin van elk kwartaal wordt een lijst gestuurd, wanneer u ingedeeld bent. 
Dit is altijd tijdens een rijles van (een van) uw kind(eren). 

o Het schema is ook te vinden in onze ponyclub app en opgehangen aan het informatie 
bord in de kantine 

o Aan het eind van je bardienst, de bar “overdragen” aan de volgende. Pas weggaan als 
de bar weer bemand is! Indien nodig opvolger bellen indien deze onverhoopt niet 
aanwezig is. 

o Een bestuurslid zal van de laatste dienst de bar overnemen en de kantine sluiten. 
 
Aanspreekpunt: 

o In geval van calamiteiten (bijv. Ruiter van paard gevallen) instructeur assisteren.  
o EHBO doos ligt achter de bar, coolpaks in grote diepvries in de keuken 

 
Bar verkoop: 

o Klanten voorzien van hun bestelling: 
o Koffie (kan: filters en koffie in de lange kast of Senseo) of thee (waterkoker) 

staat op de bar.  
o Frisdrank staat in de koeling. Kroonkurken in potje achter de bar doen.  
o Alcoholische drank: geen verkoop onder 18 jaar. 
o Chips/snoep(zak) staan tegen de muur, lege snoepzakjes naast kassa 
o IJs: ijsjes liggen in de kleine diepvries onder bar 
o Tosti’s liggen in de kleine diepvries onder de bar.  

Bereiding: plastic folie eraf halen, per tosti 30 sec in magnetron en daarna 3-4 
min in tosti-ijzer. 

o Worstenbroodjes liggen in de kleine diepvries onder de bar 
Bereiding: uit verpakking halen, per worstenbroodje 60sec in magnetron en 
daarna 3-4 min in tosti-ijzer 

o Broodje snack: Alleen tijdens evenementen. Frituur staat in keuken onder 
afzuigkap. Snack bevinden zich in diepvries keuken. Broodjes op keukenblad 
Bereiding: Frituur op 180 verwarmen, snack 4-6min in frituur 

o Alle bestellingen meteen aanslaan op de kassa. Betalen kan direct contant of op 
rekening zgn “tafel” (zie gebruiksaanwijzing van de kassa).  
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o Indien uitstaand bedrag op ”tafel” meer is dan €25,- hierop attenderen en vragen te 
betalen. 

o Halers en brengers van pony’s mogen 1 consumptie krijgen! Deze op tafel 1 aanslaan 
Goed navragen of ze die dag dat ook gedaan hebben!! Dan aankruisen op de lijst van 
“halers/brengers”, welke achter de bar ligt. 

o Drank voor instructeurs op tafel 1 aanslaan 
 
 
Corvee : 

o Schoonmaken van de bar: geregeld met een vochtig doekje de bar afnemen. Tevens 
Senseo en koffiezetapparaat schoonmaken indien nodig. 

o Alle lege kopjes, bekers, etc in de kantine opruimen en in de vaatwasser zetten! 
o Alle lege flesjes in de kantine opruimen en in de kratten in de keuken zetten! 
o Indien nodig met een vochtig doekje de tafels afnemen in de kantine. 
o Plastic afval (ook rietjes) in de plastic afvalbak a.u.b. 
o Als de vaatwasser vol is, graag aanzetten (vaatwas-tablet in keuken in kastje onder de 

gootsteen). 
o Als de vaatwasser klaar is, graag leegruimen en inhoud weer terug in de kasten 

zetten bij de bar. 
 
Hartelijk dank, namens het bestuur van PC de Doorzettertjes 
 


