BARDIENSTINFORMATIE
DE BARDIENSTTIJDEN:
Maandag t/m Donderdag: Van 19.00 tot 23.00 uur
Vrijdag t/m Zondag: Wisselende tijden volgens het bardienstrooster.
LET OP:
- Bardiensttijden worden ieder jaar afgestemd op ervaring van andere jaren.
- We proberen alles zo goed mogelijk af te stemmen. Onverhoopt kan er wel iets een dag vergeten
worden in het schema.
- Tijdens competities en evenementen kunnen tijden afwijken.
-

Tijdens evenementen, avonddienst door de week tot 24.00 uur.

BARDIENSTINFORMATIE
1. Contactpersoon is: Wout Huijben (06-42546326)
2. Sleutelinstructies:

De laatste bardienst van de dag bezorgt de sleutels van het paviljoen bij de volgende persoon die
bardienst moet verrichten volgens de bardienstlijst die in het paviljoen hangt.
Indien deze persoon buiten Moergestel of in het buitengebied van Moergestel woont, dan dienst
men de sleutels bij Il Cuore in de brievenbus te deponeren.
Adres: De sportschool naast onze club, Stokeind 11 Moergestel
Dus ook de bardienst die buiten Moergestel of in het buitengebied van Moergestel woont dient de
sleutels op te halen bij Il Cuore (013-5133451).
3. Indien je de bardienst geruild hebt met iemand anders, wijzig dit dan altijd op de lijst van de

bardienstindeling in het paviljoen. Dan voorkom je dat de verkeerde persoon de sleutels krijgt. Let
dus op eventuele aangebrachte wijzigingen op het bord in het paviljoen.
4. In het paviljoen, achter de bar, is ook steeds een boek aanwezig met allerlei instructies en
handleidingen. Lees deze nauwkeurig door wanneer je bardienst hebt.
5. De bardienstpersoon mag voor eigen gebruik enkele (gratis) consumpties gebruiken. Deze
drankjes kun je aanslaan in de kassa op eigen gebruik bardienst.
6. Boete voor niet komen opdagen voor de bardienst!!!

Voor de volledigheid attenderen wij U erop dat, indien men niet komt opdagen voor de bardienst,
terwijl de bardienst niet is afgekocht, noch gezorgd is voor een vervanging door een ander senior lid,
U een boete opgelegd krijgt van € 50,=. Deze zal in rekening gebracht worden kort na het verzaken
van de bardienst.

