Jeugdafdeling avv Columbia

Taakbeschrijving jeugdhonkdienst
Dienst van 8.00 uur tot 10.30 uur
Het jeugdhonk is om 08.00 uur toegankelijk via de eigen ingang (wordt geopend door gastvrouw/
heer van zaterdagdienst)
Er is een instructieblad aanwezig waarop informatie staat over de te hanteren prijzen, werking
apparatuur, schoonmaakspullen etc.

Bij aanvang van de dienst worden de volgende werkzaamheden verricht:
- openen rolgordijnen
- openen deur jeugdhonk (kan worden geopend met draaislot/ is als het goed al geopend
door de gastvrouw/heer van de zaterdagdienst)
- bord jeugdhonk open buiten zetten (met pijl in de juiste richting)
- buitendeur jeugdhonk op haak zetten, zodat die open blijft staan
- lampen toiletten en eventueel overige lampen aandoen
- eventueel verwarming aandoen via thermostaat (hoger zetten)
- broodjes kaas en ham maken, in kleine zakjes doen en in broodtrommel leggen
(maak er niet teveel / je kunt altijd broodjes bijmaken)
- doos met gesneden broodjes staat in de keuken / ham en kaas liggen in de grote koelkast
Verdere aandachtspunten:
- werking koffie-apparaat: beker plaatsen en op desbetreffende knop drukken
- voor thee aparte boiler gebruiken
- neem bij aanvang van de dienst de prijzen goed door (staan overal aangegeven)
- bezem, doekjes en overige schoonmaakspullen staan /liggen in de keuken
- warme snackverkoop vanaf 11.30 uur in het clubhuis (geldt ook voor tosti / bal gehakt)
- neem gerust een eigen consumptie en schrijf dit op (uiteraard niet teveel).
Tijdens de dienst wordt (als de bedrijfsdrukte het toe laat) voor de orde en netheid gezorgd.
(tafels schoon, controle toiletten en eventueel vloer schoon als dat nodig is)
Indien nodig de voorraad aanvullen (AA-drink en limonade staan in koelcel clubhuis)
Let op: Laat om vragen en problemen te voorkomen geen (eigen) kinderen werkzaamheden verrichten.

Bij de overdracht van de dienst is alles zo goed mogelijk “schoon”.
Leg bij overdracht van de dienst ook alles (voor zover van toepassing) uit aan degenen die
dienst van 10.30 uur tot 13.00 uur draaien
Dienst van 10.30 uur tot 13.00 uur
Er is een instructieblad aanwezig waarop ook informatie staat over de te hanteren prijzen, werking
apparatuur, schoonmaakspullen etc. Zie verder ook hetgeen hiervoor is vermeld (voor zover voor
deze dienst van toepassing).

N.B. Warme snackverkoop vanaf 11.30 uur in het clubhuis (geldt ook voor tosti / bal gehakt)
Tijdens de dienst wordt (als de bedrijfsdrukte het toe laat) voor de orde en netheid gezorgd.
(tafels schoon, controle toiletten en eventueel vloer schoon als dat nodig is ).
Indien nodig de voorraad aanvullen (AA-drink en limonade staan in koelcel clubhuis)
Bij het beëindigen van de dienst (sluiten jeugdhonk) is alles zo goed mogelijk “schoon”
(dus aanvegen, tafels en achter de “bar” schoonmaken, toiletten schoonmaken en halletje
vegen). Verder dient ook nog het volgende te worden gedaan. :
bord “jeugdhonk open” naar binnen zetten
deur jeugdhonk op slot doen (met draaislot aan de binnenkant van de deur)
- rolgordijnen dichtdoen
- overgebleven broodjes, kaas en ham naar clubhuis brengen
Bij het sluiten van het jeugdhonk is iemand van de barcommissie aanwezig.

