KORTE KEUKENINSTRUCTIE
ALGEMEEN
• Naam en telefoonnummer van Hoofd van dienst staat op het whiteboard
• Kijk voor alle details in het HK Barboek met alle uitgebreide uitleg (licht op de
kleine koelkast achter de bar)
• Alles wat je opvalt of waar je mis grijpt: graag bericht in de ‘Kantine’-app zetten
• Maak reclame voor de aanbiedingen en probeer wat extra’s bij de koffie/thee te
verkopen (Snelle Jelle, koek, etc.)
• Zorg voor een goed gevulde koelkast - zet aanvulling altijd achteraan (houdbaarheid!)
• Per shift minimaal één keer koffieprut / lekbak legen. Instructie in het HK barboek
• Cappuccinomelk verwisselen: alleen door barhoofd of hoofd van dienst
OPSTARTEN / OCHTENDSHIFTS
• Licht aandoen: alleen de hanglampen, tl-licht uitlaten (niet gezellig)
• Prullenbakken (blijven) checken: twee bij de klapdeuren en één achter bar/keuken
• Barkrukken bij de hoge tafels (deze niet bij de bar zetten, dan haal je de loop uit
koffie/thee bestellingen)
• Stoelen om de tafels zetten
• Muziek aanzetten
• Reclamebordjes voor verkoop producten slim op de bar plaatsen (bijvoorbeeld:
bananen op houten dienblad met bordje er op en op de bar bij de kassa plaatsen)
• Snoep / chips uitstallen op planken achter de bar (let op voor grijpgrage vingertjes)
• Broodjes smeren (in folie verpakken) / krentenbollen in folie doen (boodschappen
zijn er rond 8.30 uur)
• Tosti’s maken en/of uit de vriezer halen (LET OP: bruin en wit!)
• Om 10 uur witte bolletjes / puntjes uit de vriezer halen
• Watertap vullen (munt / citroen) en met bekertjes op de bar zetten
• Ballen gehakt in de au bain-marie doen
• Om 11.30 uur de frituur aanzetten
KASSA
• Alleen pinnen, we hebben geen contant/cash/wisselgeld!
• Kantinedienst medewerkers en bestuur kunnen één consumptie nemen (geen
alcohol), wegboeken onder Kantinedienst, resp. Bestuur
• Scheidsrechters van seniorenwedstrijden ontvangen in de pauze een gratis
consumptie (geen alcohol), wegboeken onder Scheidsrechters
• Geen van de trainers & coaches hebben recht op gratis consumpties (krijgen reeds
een vergoeding)
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KORTE KEUKENINSTRUCTIE
ALCOHOLBELEID
• Alcohol verkoop na 13.00 uur (vergunning)
• Géén alcohol onder 18 jaar - altijd vragen naar ID (boete is minimaal € 1250,-)
WEDSTRIJDZAKEN / KLEEDKAMERS / VELDEN
• Beeldschermen aan door hoofd v. dienst - afstandsbediening terug in voorraadruimte
• Indeling kleedkamers en velden staat op de monitor, de website en de app
• Veldindeling hangt op verschillende punten op het terrein, ook in de hal
• We hebben geen wedstrijdsecretariaat, alles werkt via de website en de app
• Grensrechtervlaggen liggen achter de bar; in de lade (staat naam op)
• Sleutelafgifte alleen laten afhandelen door het barhoofd
• Kleedkamersleutels (geldt ook voor scheidsrechters) alleen afgeven in ruil voor ID,
rijbewijs of minimaal 20 euro, incl. briefje club, naam, mobiel nummer
• GEEN sleutelafgifte voor teams onder de 13 jaar
• Alleen teams van HK kunnen in de Schoter-kleedkamers
• Alle HK-trainers/coaches kunnen bij cornervlaggen, ballen en fluitjes (zijn
geautoriseerd via een app). Als anderen er om vragen hen direct verwijzen naar de
coach/trainer van HK van de betreffende wedstrijd
CALAMITEITEN
• Problemen met geluid/iPad, monitor/tv of wifi direct melden bij Hoofd van Dienst
• Problemen inkoop en koffieapparaat direct via Whatsapp melden bij Kim
• Dingen die stuk zijn direct met een foto via een Whatsapp melden bij Kim
• Problemen op het veld / terrein / rondom wedstrijden direct melden bij Hoofd van
Dienst
AFSLUITEN/MIDDAGSHIFTS
• Thee voor senioren teams klaarzetten voor de rust (2 kannen per team, bekers erbij)
• Prullenbakken (blijven) checken: twee bij de klapdeuren en één achter bar/keuken
• Weghalen / legen van watertap en op aanrecht plaatsen
• Frituur uitzetten
• Alle stekkers van de apparaten in de keuken eruit halen
• Check de koelkast: alles wat over de datum of niet houdbaar is weggooien. Plastic
folie over alles wat we wel kunnen bewaren
• Inductieplaat en soeppan in voorraadkast terug plaatsen
• Reclamebordjes (bananen e.d.) allemaal op de plakken achter de bar terugleggen
• Keuken opruimen, schoonmaken / afwasmachine vullen en aanzetten
• Tap + plaat schoonmaken, heet water er doorheen spoelen
• Koffiezetapparaten wekelijks schoonmaakprogramma laten draaien
• Al het eten / snacks / bekers terug in de voorraadruimte zetten en kasten afsluiten
• Lege bierfusten in buitenhok onder de trap plaatsen
• Kantine (laten) aanvegen
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