
 

 

 

Wetterwille Bardienst        
Algemeen  

• Het belangrijkste doel van de bardienst is om de gezelligheid in het clubhuis te vergroten. 
Probeer er iets leuks van te maken (bv koekjes meenemen of zo)  
• Daarnaast hopen we dat alle consumpties afgerekend worden. Zonder bardienst wil men het 
wel eens vergeten om te betalen.  
• Probeer steeds koffie en thee klaar te hebben als er mensen binnenkomen of als een boot 
aankomt. Tussendoor heb je soms weinig te doen. Wil je dan wat kleine dingen doen zoals 
afwasmachine bedienen, even wat schoonmaken, opruimen enz.?   

 
Praktisch zaken  
Tijd: van ± 10 uur tot ±12.30 uur. Een beetje afhankelijk van de drukte.  
  
Koffie  

• Koffie en filters zijn links naast het apparaat. Op de maatbeker staat hoeveel koffiepoeder je 
voor een hele of een halve pot (12 of 6 koppen) nodig hebt.  
• Als je het filter gevuld hebt druk je op de knop met de hele of halve pot er op en het apparaat 
doet de rest.  

Thee  
• Theezakjes staan op de bar (graag bijvullen aan het einde van de dienst) 

  
Afrekenen  

• Afrekenen kan met de consumptiekaarten in de bekende grijze bak  
• Nieuwe kaarten staan achter de alfabet-kaarten in de bak  
• Een nieuwe barkaart kost €10 of €20. . 
• Je kunt het bedrag overmaken op het rekeningnummer van Wetterwille o.v.v. je naam en de 
vermelding BARKAART NIEUW.  
• Volle barkaarten doormidden scheuren en achterin de bak zetten.   
  

Diversen  
• in de kast met de groene deur zit veel nieuwe voorraad als je die nodig hebt  
• Als er iets ontbreekt wil je dat aan ons doorgeven?  

  
Telefoonnummers leden barcommissie                  

• Eric de Jong                06-49143640  
• Dorus van Hooff          06-19186615 (inkoop en voorraad) 
• Aiden Koster     06-51871291 (jeugdlid commissie) 
• Caro Eggink    06-81505499 
• Jeannemiek Miltenburg 058-2519864 

 
                                     


