
 

 

 

BAROUDERDIENST INFORMATIE 
 

Namens de barcommissie is de hele zaterdag en zondagochtend een barhoofd ter ondersteuning aanwezig. De keuken 

wordt bezet door een elftalhulpdienst. Op zaterdag van 08:30 tot sluit is dit een juniorenteam, ‘s zondags is de keuken van 

11 uur tot sluit geopend. 

TAKEN: 

- verkoop van alle artikelen die we op voorraad hebben (alcohol op zaterdag na 15:00 uur) 

- op zondagochtend kannen limonade maken: na de wedstrijd krijgen de teams iets te drinken 

- vullen koelkastjes achter de bar  

- sorteren van de lege flesjes en opruimen van de volle kratten 

Ouders achter de bar krijgen 1 consumptie per 2 uur, in overleg met het barhoofd. Zij drinken achter de bar geen alcohol. 

KASSASYSTEEM – BETALEN, OPWAARDEREN: 

Producten aanslaan: 

• Druk met je vinger op het beeldscherm op de knop van het product dat je 

wilt aanslaan. 

• Als je het aantal van een aangeslagen product wilt verhogen druk je 

meerdere malen op de knop van het product.  

• Als je verschillende producten aan wilt slaan druk je op de 

desbetreffende knop(pen). 

De bestelling kan worden gecorrigeerd zolang er nog niet is betaald door op 

de ‘-’ of  ‘+’ toets te drukken. 

Omdat er geen geld teruggegeven kan worden is het belangrijk dat je de transactie controleert, voordat je op betalen drukt!  

 

Betaalmogelijkheden: 

1. PINNEN 

Er zijn 2 PIN-apparaten met ieder een kassiersterminal en een pinpad :  

➢ Procedure: Product intoetsen op kassa – toets op knop ‘pin’–  de klant kan nu de betaling afronden op de pinpad. Als de 

betaling geslaagd is springt het scherm weer naar de beginstand. 

Om betaling te annuleren: toets op kassiersterminal op de rode knop, kies op het scherm annuleren. Ga daarna terug om de 

transactie aan te passen of te verwijderen. 

2. CLUBPASSEN  

Dit zijn de witte passen (met opdruk ‘le credit sportiv’) of met het Roomburglogo bedrukte 

passen waarmee betaald kan worden.  

➢ Procedure: de consumptie wordt aangeslagen op de kassa. Daarna de pas scannen 

(de pas op het horizontale kastje bij de kassa leggen) – druk op ‘betaal’ – kies ‘pas’ –  

druk nogmaals op ‘betaal’. Als de transactie is gelukt komt er een melding ‘OK’, toets op het 

groene vlak met ‘OK’. 

De ZATERDAGPAS is een clubpas die gebruikt kan worden door het barhoofd om de 

consumpties achter de bar af te rekenen.  

De JUNIORENPAS is de clubpas van de juniorencommissie die gebruikt wordt om consumpties, 

die betaald zijn met witte munten, af te rekenen, ook dit doet het barhoofd. 

3. WITTE MUNTEN  

De witte munten worden bewaard in de la onder de barkassa. 

Coaches van bezoekende clubs en fluiters krijgen witte munten. De witte munt is een gift van de club en er wordt GEEN geld 

terug gegeven. 

Voor een witte munt krijgt men een consumptie: koffie, thee, soep, snoep, chips of fris (dus GEEN broodje of ander product 

uit de keuken). Betaling gaat met de juniorenpas (zie betaling met clubpassen). Vraag het barhoofd om af te rekenen 

➢ De laatste 5 betaalde transacties zijn zichtbaar op de kassaterminal, controleer of er betaald is. Evt. op 

‘laatste bon’ drukken. 

➢ Keukenbon: Wordt uitgedraaid bij een bestelling voor de keuken. 1 bon aan klant geven, 1 bon naar de 

keuken brengen. 

➢ Opwaarderen Roomburgpassen: het barhoofd is op de hoogte van de opwaardeerprocedure. 


