Bardienst HCD
Beste bardienst-ouder, wat fijn dat je bardienst komt doen! Dat helpt enorm. Zo
bouwen we samen aan de club!

De bar-app
Bij HCD betalen we cash-less, dus afrekenen doen we met de Rabo-smartpin app op de
tablet. Beide apparaten zitten in de kas. Aansluiten en afrekenen werkt als volgt:
• sluit het pinapparaat aan op het lichtnet (batterij vrij snel leeg) en zet 'm aan (met aan-uit knopje rechts
bovenin het toetsenbord)
• zet de tablet aan met de aan-uit knop (zijkant) (mocht het nodig zijn; de oplader zit ook in de kas)
• tablet verbindt nu automatisch met wifi en het pinapparaat
• start de rabo app op (toegangscode staat onderop het pinapparaat) en swipe naar links of rechts om naar
de producten te gaan als je wilt afrekenen
• selecteer product(en) en aantal (+ en - knopjes) en druk op betalen
• selecteer pin betaling
• betalen kan dan met het pin apparaat (contactloos of door de pas onderin te schuiven)
Let op: als de tablet op slaapstand gaat, kan het bij opnieuw aanzetten even duren voordat de verbinding
met de wifi weer is hersteld. Het kan soms helpen om dan de Rabo app opnieuw op te starten. Druk
hiervoor op het rechthoekje in de zwarte balk rechts onderin en swipe de Rabo app weg naar links. Start de
app weer op (ronde knopje op de zwarte balk in het midden is om weer naar het bureaublad te gaan waar je
de Rabo app vindt).

Gastvrijheid: consumptiebonnen (alleen op zaterdag)
Voor zowel de bezoekende teams als de thuisspelende teams zijn er consumptiebonnen beschikbaar (voor
coaches, spelbegeleiders, etc.). Drie bonnen per team. Geef deze aan de gastheer of gastvrouw die de
ontvangende teams hebben aangewezen. Zij ontvangen de teams en wijzen aan waar gespeeld wordt.

Werkzaamheden bardienst
Koﬃe / thee / ranja / tosti's / pannenkoeken
• Zorg dat er altijd verse koﬃe klaar staat op de bar, zodat je snel koﬃe kunt uitserveren (zie de
gebruiksaanwijzing van het koﬃe-apparaat op het koﬃeblik in de pantry)
• Zorg dat er altijd gekookt water staan op de bar, zodat je snel thee kunt uitserveren (waterkoker staat in
de pantry)
• Op zaterdag, tijdens de competitie, krijgt ieder team, thuis en uitspelend, gratis ranja van de club. Zorg
dus dat er altijd kannen ranja klaar staan voor de teams die net klaar zijn met hun wedstrijd. Check even
hoeveel teams er spelen tijdens jouw shift
• Instructies voor het bereiden van tosti's, pannenkoeken en andere zaken vind je in de keuken
Toiletten
• Check even of er voldoende rollen wc-papier in de toiletten aanwezig zijn en maak, waar nodig, even de
toiletten schoon. Schoonmaakmiddelen in de pantry. Als er toiletpapier nodig is, dat ligt in de berging
achter de pantry
Kantine en keuken aan kant
• De afwas bijhouden en zorgen dat de bar en de keuken netjes zijn (zodat niet alles door de laatste shift
gedaan moet worden)
• Kantine netjes houden (stoelen aanschuiven, doekje over de tafels, bezem over de vloer halen, kinderhoek
opruimen, indien nodig vuilniszakken vervangen). Als de kantine netjes en schoon is, tijdens elke
bardienst, hoeft niet alles door de laatste shift opgeruimd te worden
EHBO
• De EHBO-dozen staan in de berging achter de pantry. Icepacks liggen in de koelkast in de berging

Bedankt voor je hulp!

