
16-04-2016 

Taakomschrijving barcommissarissen 

De functie van barcommissaris is het toezicht houden op de goede gang van zaken binnen het 

gebouw, het goed functioneren van de bar en de barvrijwilligers (begeleiden) vanaf het openen 

t/m het sluiten tijdens één der speelmiddagen of avonden. 

Aandachtspunten bij binnenkomst 

1. Openen van het gebouw 

2. Alarm afzetten, licht in de hal/garderobe aanzetten. De afzuiging van de toiletten staat 

op deze groep. 

3. Het licht in de toiletten aandoen en de toiletten controleren 

4. Verlichting in de bar aandoen 

5. Buitendeur van de bar openzetten (balk verwijderen) 

6. Deur van de fietsenplaats openen. 

7. Deuren naar de voorraadruimte en keuken openen.  

8. De vaatwasser aanzetten, op het langste programma zetten, zeep indoen en laten 

opwarmen. Dit opwarmen duurt 3 kwartier. 

9. TV aanzetten 

10. Verlichting in de speelzaal aanzetten 

11. Ventilatie Rookruimte aanzetten, stand 3 

12. Rookruimte openen 

13. Checken of alle koelkasten zijn bijgevuld 

14. Een kwartier na aanvang van de bridgemiddag of avond de ketting van de buitendeur 

afhalen en de buitendeur sluiten. 

  



Aandachtspunten bij vertrek 

1. Controleren of alle ramen in de speelzaal, het leslokaal, de rookruimte en de bar dicht 

zijn. Dit ivm het alarm. 

2. Controleren of alle buitendeuren in de speelzaal (2X) en het leslokaal dicht zijn. Dit ivm 

het alarm. 

3. Licht in het leslokaal uitdoen en het leslokaal afsluiten. 

4. Licht in de dupliceerruimte uitdoen en de dupliceerruimte afsluiten. 

5. Licht in de rookruimte uitdoen en de rookruimte afsluiten. 

6. Ventilatie van de rookruimte op 1 zetten 

7. Licht in de speelzaal uitdoen en de speelzaal afsluiten. 

8. Koelkasten bijvullen 

9. Vaatwasmachine uitzetten 

10. Controleren of de deur van de meterkast dicht is. Dit ivm het alarm. 

11. Geld tellen, barkaarten verantwoording invullen, alles in koker, koker in de kluis 

12. In de voorraadruimte de deur naar de CV sluiten (noodzakelijk ivm alarm). Licht in de 

voorraadruimte uitdoen en de voorraadruimte afsluiten. 

13. Licht in de keuken uitdoen en de keuken afsluiten 

14. Spoelbak leeg laten lopen en droog maken 

15. TV uitdoen 

16. Buitendeur van de bar afsluiten (balk terug plaatsen) 

17. Deur naar het voorraadhok en de deur naar de keuken afsluiten. Dit ivm het alarm 

18. Licht in de bar uitdoen en de bar afsluiten 

19. Licht in de toiletten uitdoen. Denk aan invalidentoilet. 

20. Deur van de meterkast sluiten (noodzakelijk ivm alarm) 

21. Licht in hal/garderobe uitdoen.  

22. Alarm aanzetten 

23. Buitendeur sluiten (3 sloten) 

 

Melden van gebreken gebouw of installaties bij Eric van Tienhoven 

Melden voorraad tekort aann Kees Ouwehand 

 


