
Checklist Bardienst Shot  
(versie 05-12-2022) 

 
English version on the end of this document 

1 Bij binnenkomst 
 
1.1 Ventilatie 
 
We hebben 3 ventilatiesystemen, twee voor de speelzaal, één voor de laagbouw/voorbouw 
(douches/toiletten). 
Er zit een technisch probleem bij de ventilatie in de voorbouw/laagbouw. Dit probleem is nog niet 
opgelost. Volg vandaar onderstaande stappen: 
 
1. Ga naar de meterkast bij het voorraadhok en zet de elektrische groep nr. 8 uit en daarna weer aan. 
2. Voorbouw/laagbouw: zet de draaiknop in de meterkast (bij voorraadhok) op  stand 4 
3. Zaal 1: zet de stand op de afstandsbediening (ligt bij de bar) op   stand 3 
4. Zaal 2: zet de draaiknop aan de muur bij de sleutelkasjes op    stand 4 
 
1.2 Verwarming 
De verwarming wordt aangestuurd door het programma in de thermostaat. Daar hoef je dus niets mee 
te doen. Mocht er toch iets niet in orde zijn, zoek dan contact met een van de bestuursleden. 
 
1.3 Koffie zetten 
Zet koffie. Voor een hele kan koffie gaan er 9 afgestreken lepels koffie in de filter. Als de koffie 
doorgelopen is: 

• Doe dan de koffie in de thermoskan. 
• Gooi de filter met koffiedrab in de vuilnisbak (restafval). 
• Zet de koffiemachine weer uit. 

 
1.4 Check de voorraad in de koelkasten 
Controleer of de koelkasten onder de bar goed genoeg gevuld zijn. Indien nodig vul deze koelkasten met 
de voorraad uit de koelkast onder het koffieapparaat of uit het voorraadhok. De sleutel daarvan hangt in 
het sleutelkastje. Check ook de voorraden in de lades in de glazenkast; pinda’s, zoutjes, snoeprepen.  
 
1.5 TV-krant 
Zet de laptop aan, evenals de TV (rode knop op afstandbediening. Na een tijdje zal de kabelkrant 
opgestart worden. De laptop is een beetje oud, dus traag: heb geduld. Het is niet de bedoeling dat we 
de laptop gebruiken om tv te kijken of online content te streamen (zoals youtube). Daarvoor hebben we 
als Shot geen abonnement en het tonen van tv en of streaming-content mag dus niet.  
 



2 Tijdens de avond 
2.1 Consumpties 
Noteer de verkochte consumpties op de consumptie-lijst.  

• eerste koffie is alleen gratis tijdens competitie-avonden en geldt dan alleen voor de teams die 
we ontvangen. 

 
2.2 Afrekenen 
We accepteren bij Shot GEEN cash. Dus alle consumpties dienen (aan het eind van de avond) met het 
pinapparaat te worden voldaan. Tel eerst de consumpties op de consumptielijst voor betreffende 
persoon op en noteer het totaalbedrag. 
 
 

 
1. Schakel het apparaat in. 
 
2. Voer het transactiebedrag in (minimaal 

€ 1,00). 
 

3. De klant kan betalen zodra op het scherm “uw 
kaart a.u.b. verschijnt. Betalen kan door: 

i. De betaalpas of mobiele telefoon op 
het scherm van het pinapparaat te 
leggen. 

ii. De betaalpas in het pinapparaat te 
steken. 
 
 
 

4. Het is mogelijk dat de klant de betaling moet autoriseren door middel van de pincode. 
 

5. Daarna verschijnt de melding “Betalingsbewijs versturen”. Hieronder selecteer je één van de 
volgende opties: “Geen bon”, “E-mail bon” of “SMS bon”. Als de klant kiest voor Email of SMS 
dat moet het emailadres of 06-nummer ingetoetst worden. Het bonnetje wordt dan verzonden. 
 

6. Streep na betaling de regel bij de  naam van de persoon op de consumptielijst, inclusief 
totaalbedrag, door. Daarmee is de betaling afgehandeld en kun je tevens controleren of 
iedereen betaald heeft. 
 

7. Bij eventuele wanbetalers: noteer op de consumptie-lijst dat deze persoon nog moet betalen 
 

3 Aan het eind van de avond 
Aan het eind van de avond dienen de volgende activiteiten te worden doorlopen. De bardienst kan om 
23:00 afgesloten worden. Als er nog leden zijn, dan kun je afspreken dat zij zelf enkele nog resterende 
activiteiten uitvoeren, het pand sluiten en de sleutel bij Roghorst nr. 43 in de brievenbus gooien. 
Het is wel de bedoeling dat het lid dat bardienst heeft zoveel mogelijk zelf de hieronder beschreven 
acties uitvoert alvorens te vertrekken. 
 
 



3.1 Koelkasten aanvullen 
Kijk aan het eind van de avond welke drankjes aangevuld moeten worden in de koelkast. Doe dat dan. 
 
3.2 Opruimen schoonmaken zaal, bar en zittafels 

• Ruim lege flesjes, glazen en ander afval op uit de zaal waar mensen gezeten hebben 
• Haal een vochtige doek over de bar, keukenaanrecht en zittafels en zorg dat deze schoon zijn. 
• Leeg de koffiekan en -thermoskan en spoel ze goed om met water. Check of koffiefilter 

inderdaad weggegooid is (restafval) 
• Zet alle glaswerk en overige afwas in de afwasmachine. Als deze vol is, zet hem dan aan. 
• Breng de kratten met lege glazen statiegeldflesjes (als de krat vol is) naar het voorraadhok. 
• Breng de vouwkrat met lege plastic statiegeldflesjes (als deze vol is) naar het voorraadhok 
• Maak tosti-apparaat of airfryer, indien gebruikt, schoon met afwasmiddel en zachte spons (niet 

met groene schuurkant of harde afwasborstel!) 
 
3.3 Ventilatiesystemen 

• Zet de ventilatie in de laagbouw/voorbouw op:    stand 1 
• Zet de zaalventilatie via de knop naast de sleutelkastjes op:  stand 0 
• Zet de zaalventilatie via de afstandsbediening op:    stand home-button 

 

4 Bij het verlaten van de zaal 
• Check of er niemand meer in de kleedkamer/douches aanwezig is 
• Check of de deur (nooduitgang) in de laagbouw, de deur naar de parkeerplaats goed op slot zit. 
• Doe alle verlichting uit. 
• Sluit het pand en het hek af en stop, indien je gebruik maakt van “de sleutel op de bar” deze bij 

Roland Mumm, Roghorst nr. 43, in de brievenbus. 
 
 
 
 
 
  



Checklist Bar-service Shot  
(version 05-12-2022) 

 
 

1 Upon entering 
 
1.1 Ventilation 
 
We have 3 ventilation systems, two for the tabletennisroom, one for the low-rise/front building 
(showers/toilets). 
There is a technical problem with the ventilation in the front/low-rise building. This issue has not yet 
been resolved. From there, follow the steps below: 
 
1) Go to the cabinet with electricity-meter left in front of the storage room and turn the electric group 

no. 8 off and then on again. 
2) Front/low-rise: set the knob in the meter cupboard (at storage room) on   position 4 
3) Room 1: set the position on the remote control (located near the bar) to  position 3 
4) Room 2: put the rotary knob on the wall at the key boxes on    position 4 
 
1.2 Heating 
The heating is controlled by the program in the thermostat. So you don't have to do anything with that. 
If something is not right, contact one of the board members. 
 
1.3 Making coffee 
Brew coffee. For a whole jug of coffee, 9 level spoonfuls of coffee go into the filter. When the coffee has 
run through: 
1. Then put the coffee in the thermos. 
2. Throw the filter with coffee grounds in the trash can (residual waste). 
3. Turn off the coffee machine again. 
 
1.4 Check the stock in the refrigerators 
Check that the refrigerators under the bar are well enough stocked. If necessary, fill these refrigerators 
with the stock from the refrigerator under the coffee machine or from the storage room. The key hangs 
in the key box. Also check the stocks in the drawers in the glass cabinet; peanuts, pretzels, candy bars.  
 
1.5 TV message-board 
Turn on the laptop, as well as the TV (red button on remote control. After a while, the online 
messageboard will be started. The laptop is a bit old, so slow: be patient. We are not supposed to use 
the laptop to watch TV or stream online content (such as youtube). As Shot, we do not have a 
subscription for this and showing TV and or streaming content is therefore not allowed.  



 

2 During the evening 
 
2.1 Refreshments 
Note the sold consumptions on the consumption list.  

• first coffee is only free during competition nights and then only applies to the teams we receive. 
 
2.2 Billing 
We do NOT accept cash at Shot. So, all consumptions must be paid (at the end of the evening) with the 
pin machine. First add the consumptions on the consumption list for that person and write down the 
total amount. 
 

 
1. Turn on the device. 
 
2. Enter the transaction amount (minimum 
  € 1,00). 
 
3. The customer can pay as soon as on the  
  screen "your card please appears. You can pay 
  by: 

i. Place the debit card or mobile phone on 
the screen of the card reader. 

ii. Insert the debit card into the debit card. 
 
4. The customer may need to authorize the 
payment using the PIN code. 
 

5. After that, the message "Send proof of payment" will appear. Below you select one of the 
following options: "No receipt", "E-mail voucher" or "SMS voucher". If the customer 
chooses Email or SMS, the email address or 06 number must be entered. The receipt will 
then be sent. 
 

6. After payment, cross out the line next to the name of the person on the consumption list, 
including total amount. With this, the payment is handled and you can also check 
whether everyone has paid. 
 

7. In case of any defaulters: note on the consumption list that this person still has to pay 
 

3 At the end of the evening 
At the end of the evening, the following activities must be completed. The bar service can be closed at 
23:00. If there are still members, you can agree that they will carry out some remaining activities 
themselves, close the building and throw the key in the mailbox at Roghorst no. 43. 
It is the intention that the member who has bar service performs the actions described below as much 
as possible before leaving. 
 
 



3.1 Refilling refrigerators 
At the end of the evening, invenorise which drinks need to be refilled in the fridge. Then do that. 
 
3.2 Tidying up and cleaning room, bar and sitting 

• Clean up empty bottles, glasses and other waste from the room where people have been 
sitting 

• Remove a damp cloth over the bar, kitchen countertop and seating tables and make sure they 
are clean. 

• Empty the coffee pot and thermos and rinse them well with water. Check whether coffee filter 
has indeed been thrown away (residual waste) 

• Put all glassware and other dishes in the dishwasher. If it is full, turn it on. 
• Bring the crates with empty glass deposit bottles (if the crate is full) to the storage room. 
• Bring the folding crate with empty plastic deposit bottles (if it is full) to the storage room 
• Clean sandwich maker or air fryer, if used, with dish soap and soft sponge (not with green 

sanding lace or hard dish brush!) 
 
3.3 Ventilation systems 

• Set up the ventilation in the low-rise/front building:   position 1 
• Set the room ventilation via the button next to the key boxes to:   position 0 
• Set the room ventilation via the remote control to:    home button 

 

4 When leaving the premise 
• Check if no one is in the dressing room/showers anymore 
• Check whether the door (emergency exit) in the low-rise building, the door to the parking lot is 

properly locked. 
• Turn off all lights. 
• Close the building and the gate and, if you use "the key on the bar", put it in the mailbox at 

Roland Mumm, Roghorst no. 43. 
 
 
 
 
 
 
 


