Korte handleiding bardienst TC Lichtenberg
Ophalen bardienst tasje & alarm
Als je dienst niet direct volgt op een andere moet je vantevoren bij de weekdienst (zie website) een
zwart tasje ophalen. In dat tasje zitten 3 sleutels, namelijk van de poort (met ronde kop), van het
alarm (goudkleurig en rechts van de kantinedeur) en van de deur van de kantine.
Sleutelkastje & tussendeur
Wanneer je binnen bent is het handig uit het sleutelkastje, dat hangt rechts naast de deur van de
keuken naar de berging, links boven de sleutel te pakken met tekst “tussendeur kantine”, waarmee
je de binnendeur tussen de kantine en de kleedaccommodatie kunt openen en vast zetten aan het
haakje.
Consumptiekaarten
Daarnaast zit in het tasje een aantal blauwe consumptiekaarten voor
de verkoop aan leden en aan niet-leden. Zo’n kaart wordt verkocht
voor € 10,00. Op de te verkopen kaart tweemaal de naam van de
koper en de datum waarop je kantinedienst hebt invullen, dan scheur
je de smalle strip van de kaart af en die bewaar je in de geldla vlak bij
de computer.
Instructie 1e keer bardienst
Om het jullie gemakkelijk te maken zal de weekdienst (degene, bij wie
het zwarte tasje opgehaald wordt) een goede instructie geven.
Mocht je het tasje niet hoeven op te halen zal je voorganger je de
benodigde instructie geven en je de weg wijzen. Mochten er echte
problemen rijzen, dan kun je die weekdienst bellen (voor adres en
telefoon: zie website).
Laatste dienst / afsluiten paviljoen
Voor diegenen, die ’s avonds de laatste dienst hebben zal de weekdienst een aparte instructie geven
hoe financieel en qua licht een en ander af te sluiten. Voor de duidelijkheid: Je hoeft –als vrouwelijk
persoon- nooit alleen af te sluiten en door ons (half donker) park naar huis te gaan. Er zal altijd wel
een seniorlid bereid zijn, om je daarbij te begeleiden, maar wel even vragen hoor!
We wensen jullie veel plezier en succes bij het verzorgen van jullie bardienst.
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