
Checklist afsluiting bar 

 

Opruimen: 

• De laatste teams de kleedkamers en het clubhuis laten vegen 

(regelen via hun coach of aanvoerder). 
• De vlaggen van de vlaggenmasten en de cornervlaggen van de 

velden naar binnen laten halen.  
• Kopjes/ flesjes van de tafels buiten en uit de dug-outs. 

• Alle IKEA bekers en de kunststofkannen afdrogen en opbergen in 
het voorraadhok. Niet in de keuken laten staan !!! 

 
Geld: 

• Geld tellen en de representatielijst volledig invullen.  
• Deze lijst samen met teveel aan geld (alleen wisselgeld blijft in de 

lade) in de bruine envelop doen en deze in de blauwe brievenbus 
achter de stalen deur. Stalen deur is de verbinding tussen keuken 

en halletje achteruitgang. 
• Geldlade opbergen in de grijze kast achter de stalen deur. 

 

Uitschakelen apparatuur en verlichting: 
• De stop uit de vaatwasser halen zodat het water wegloopt en de 

knop op uit draaien. (zie beschrijving voor op de klep) 
• Tosti apparaat, frituur en afzuigkap uitzetten. 

• Stereo en ventilator (zwarte draaischakelaar naast stereo) uitzetten. 
• Koffiezetapparaat uit (sleutel zit aan de zijkant, uitknopje binnen in 

apparaat·helemaal links naast de witte bakjes). Sleutel eruit halen. 
• In clubhuis alle lichten uit: links en rechts van de bar zitten de 

schakelaars van de barspotjes en de lichtstreng boven de bar. Ze 
zitten boven elkaar en zien er uit als telefoonaansluitingen. De 

schakelaar van de verlichting in de halletjes zit achter de deur. 
• Eventueel de veldverlichting uitschakelen. Schakelaars in kastje in 

hal bij de dameskleedkamers. Sleutel hangt naast snoepkast. 
• Controleer of de waterkranen in de kleedkamers uit staan. 

 

Afsluiten: 
• Eventueel de tuindeuren op slot. Let ook even op de ramen. 

• Deurtjes van de frisdranken en snoepkast op slot. 
• De sleutels opbergen in het sleutelkastje naast de achterdeur. 

• De sleutels van de buitendeuren en hek liggen op de bar of in de 
geldlade! 

• Beide buitendeuren aan voorkant op slot draaien. 
• Dan lopen jullie achteruit en doen de stalen tussen deur en 

achterdeur op slot. 
• Uiteraard het hek afsluiten. Staan er nog fietsen, geen probleem. De 

teams hebben een sleutel van het hek.  
• De sleutels inleveren bij de familie Bunt, Hoofdweg 7 Tel: 417006 of 

familie van de Spek. Stationslaan 63  Tel: 418790 
 

Bedankt voor jullie inzet en een goed weekend! 

 


