Welkom Orion-vrijwillig(st)er(s),
Ben je ingedeeld voor de bardienst tijdens enkele wedstrijden in een speelweekend van HV Orion,
dan ben je vaak het eerst contact wat iemand zal hebben met onze vereniging. Probeer dus om
iedereen zo netjes mogelijk te helpen en te woord te staan. Weet je iets niet? Schroom niet om het
een van de coaches of iemand van het bestuur te vragen.
"Hoe moet dat nou, bardiensten??"
• Als je de eerste bardienst van die dag bent: in de week voorafgaand aan het speelweekend
krijg je een sleutelbos met daaraan sleutels van de hekken (die bij de Manage en die bij AVR),
kleedkamers en de kantine. Wees een half uur voor de eerste wedstrijd aanwezig zodat je op
tijd alles open kan draaien zodat de teams om kunnen kleden.
• Ruim eventuele rommel op die achter is gebleven in de kleedkamers na de trainingen.
• In de inbraakvrije ruimte vind je de lade voor de kassa, incl. wisselgeld. De prijzen hangen
boven de kassa tegen de muur.
• Zorg voor voldoende koffie voor de ouders. Indien nodig kan je 2 kannen koffie meteen na
elkaar zetten. Koffie en filters vind je in het kastje boven het koffiezetapparaat.
• De C, D en E-Jeugd krijgen in de pauze van de wedstrijd een bekertje ranja. Bekertjes staan
op de bar bij het koffiezetapparaat. De Kartonnen bekers zijn voor de koffie/thee.
• Controleer de drankvoorraad in de koelkast en vul deze eventueel aan met drank uit de
inbraak vrije ruimte. Is er onverhoopt iets niet meer op voorraad of bijna op? Meldt dat dan
meteen na je bardienst aan Ivanka en/of Barry, dan zullen zij de voorraad weer aanvullen.
• In de vriezer in de inbraakvrije ruimte liggen tosti’s. Aan de afzuigkap hangen 2 timers die je
kunt instellen, zodat je niet vergeet ze uit het tosti-ijzer te halen.
• Als je even niets te doen hebt, probeer dan wat rommel in de kantine op te ruimen, of doe
even een afwas. Zo houden we alles schoon en is het voor jou of de volgende bardienst een
koud kunstje om alles bij te houden.
• De laatste bardienst ruimte de laatste rommel op, wast eventueel de laatste glazen nog af en
loopt de kleedkamers na op achtergelaten spullen.
• Je sluit alles af, legt de kassa-lade weer in de inbraakvrije ruimte en laat Anton meteen even
weten hoeveel geld er ongeveer in de kassa zit. Eventuele wedstrijdformulieren (laat je)
afgeven bij Hannie.
"Help! De scheidsrechter is er niet!!
Hopelijk is dit hoofdstuk overbodig, maar het kan altijd voorkomen dat een scheidsrechter niet (op
tijd) aanwezig is. Hiernaast hangt een overzicht met scheidsrechters/bardiensten, zodat je kan zien
wie er aanwezig had moeten zijn.
•
•

•

Bel eerst diegene die aanwezig had moeten zijn en vraag hem wanneer hij verwacht er te
zijn. Als het niet te lang gaat duren kan je de wedstrijd wat later laten beginnen.
Gaat het te lang duren, of kan diegene helemaal niet komen, vraag dan aan de vorige
scheidsrechter of hij/zij nog een wedstrijd wil/kan fluiten, zodat het speelschema toch
gehandhaafd kan worden. Als uiterste vraag je een van de andere aanwezigen of hij/zij wil
fluiten. Overleg dit wel even met de tegenstander.
Bel meteen Martijn, Anton of Barry om door te geven wat er aan de hand is, ongeacht of je
wel of geen vervangende scheidsrechter hebt gevonden. Mogelijk kan een van hen er snel
zijn om de wedstrijd te fluiten of weten ze een alternatief.

