
HANDLEIDING VOOR DE TAPPER                                       

 

Allereerst HARTELIJK DANK voor jouw hulp, zonder vrijwilligers stond onze club er niet! 

Bij dringende vragen en/of problemen kan je terecht bij : Mieke (0485 63 69 87) of Marc 

(0497 48 31 35)  Vraag, indien nodig,  gerust hulp aan tennissers of mensen op het terras!     

Er is steeds wel iemand op de club die vertrouwd is met de werking. 

 

OPSTART: 

- De sleutel van de chalet hangt buiten links van de inkomdeur in het kluisje. De code 

bekom je bij Mieke of Marc.  

- Bij het binnengaan links het alarm afzetten. Deze code bekom je ook bij Mieke of 

Marc. De juiste handeling om alarm te deactiveren staat ook op de binnendeur “ik  

kom binnen” ( =code+ symbooltje).  

- Verwijder het rollint om de keuken in te gaan ( =mistalarm) en steek het licht van de 

keuken aan (aan jouw rechterkant). 

- De sleutel voor de achterkeuken (en leeggoed) is dezelfde als de inkomsleutel. 

- Schakelaars voor licht id chalet en de toog bevinden zich links van de achterdeur. 

- Kussens van de lounge buiten leggen-ze bevinden zich id buitenkeuken id grote 

plastic-box. 

-  “ De aap”: sleutelbos ligt in het ingemaakte kastje rechts van de koelkast. De 

sleutels van de douches, de rechtse container en de kast boven de boiler (ad 

toiletten; met toiletpapier en groene wegwerphanddoekjes) hangen hieraan. 

- Linkerspoelbak vol laten lopen met heel klein beetje zeep en rechterspoelbak laten 

vollopen met water. 

 

WERKING BESTELLEN DRANK EN KASSA-SYSTEEM:  

-  Er bevindt zich een duidelijke handleiding aan het grote kassascherm. 

 

 

 

 

 

 



ALGEMENE WERKING:  

- Nespresso: gebruikte capsules worden gerecycleerd en daarvoor opgevangen in een 

zak id buitenkeuken (aan droogrek).   

- Verse thee:  verse gember ligt id diepvries in ijsblokjesvorm, verse munt vind je in de 

kruidentuin (indien voorradig) 

- Croques liggen klaar in de vriezer, wel even opwarmen in de microgolf alvorens te 

bakken. 

- Kaart met hapjesvoorbeelden ( portie kaas, ..) hangt id keuken. 

- Recepten voor mocktail en cocktails staan op de koeltoog. 

- Terrasverwarming-schakelaars  bevinden zich links van de koelkast of in de toiletten. 

Verwarming enkel opzetten op vraag van de gasten, maar ook afzetten wanneer de 

gasten weggaan. 

- Terrasverlichting-schakelaar hangt in kastje links van de koeltoog. 

- Terreinverlichting activeren door druk op 1 knop rechts van de inkomdeur. 

- Een vat veranderen lijkt moeilijk, maar is vrij eenvoudig; koppel het lege vat af              

(bajonet-systeem) en koppel op dezelfde manier een nieuw vat aan (bij problemen: 

vraag hulp oh terras!) Een vol vat staat steeds onder de tap of in de grote koeling- 

kijk uiteraard naar het etiket voor de inhoud. Het lege vat bij het leeggoed zetten en 

de ijskast bijvullen. Er moeten 8 vaten onder de toog staan. 

- Stelselmatig ijskast bijvullen met drank uit de grote koeling. 

- Wijn en tapbier zijn scherp geprijsd! Het is belangrijk om de centiliter-streepjes op 

de bierglazen te respecteren en voor wijn het doseer-streepje te gebruiken op het 

voorbeeldglas. 

- Reserve rode wijn en rode porto bevindt zich in de grote kast over de diepvries.  

- Even controleren of er de volgende dag  vuilnisophaling is en indien nodig de juiste 

vuilbak op straat zetten.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AFSLUITEN OM MIDDERNACHT (=id week /weekend om 22u of zolang er volk is) 

 

- Toog leeg en proper maken. 

- Alle glazen netjes in de rekken. Geen glazen id vaatwasser zetten! Glazen afwassen 

met de hand; roze glasdoeken liggen in een plastic-doos onder de koffiemachines. 

- Glasborstels, spatels en spatelbeker in de vaatwasser. 

- Andere afwas ( tassen, bordjes,..) mogen ook  id vaatwasser. Vaatwasser opzetten op 

1-uur programma/ tabletten onder de gootsteen in de keuken. Geen etensresten 

aub!!! 

- Leeggoed sorteren en in de juiste bakken op de buitenkeuken of in de grote koeling 

zetten. 

- Volle “lege bakken” tegen de schutting zetten voor de brouwer. 

- Capsules koffiemachines verwijderen en opvangbakjes afspoelen, waterreservoirs 

leeggieten. 

- Verlichting terreinen en verlichting-verwarming terras afzetten. 

- Douches afsluiten en “ de aap-sleutelhanger” terug op zijn plaats leggen. Eventueel 

ook rechtse container terug afsluiten. 

- Lounge kussens terug in de plastic-box leggen. 

- Eventueel vuilbakken/blauwe zakken buiten zetten. 

- Alle natte handdoeken en vaatdoeken in de buitenkeuken hangen. Droge, vuile 

doeken in wasmand gooien naast voordeur. 

- Kassa afsluiten ( zie handleiding ah grote scherm) 

Alle lichten uitdoen, mistalarm activeren  en het alarm opzetten. Zelfde cijfercode ( 

zie deur), maar een ander symbooltje ( = ik ga buiten   code + symbooltje). 

- Eens het alarm geactiveerd is : NOOIT terug in het café gaan!! 

- Sleutel terug in kluisje buiten steken. 

 

      Nogmaals bedankt voor jouw engagement en slaapwel! 

Mieke, Marc en het bestuu 


