
 

Beste dansliefhebbers 

 

 

Met dit schrijven willen we nu jullie medewerking vragen als vrijwilliger aan de bar van de Regency.  

We doen een oproep bij alle cursisten, ook de eerstejaars, om zich als vrijwilliger op te geven. Op dit 

ogenblik zijn er 8 danskoppels beschikbaar als vrijwilliger. Waar nodig springen ook de 7 koppels-

bestuursleden bij. Het zou zeer aangenaam zijn voor iedereen als er zich nog enkele koppels zouden 

aanmelden. Vele handen maken licht werk! 

Het systeem van werken voor de oefenavonden is als volgt:  we rekenen op 2 koppels die de hele avond 

dienst doen. Het derde ‘reservekoppel’ ‘voor wanneer je door onvoorziene omstandigheden niet aanwezig 

kunt zijn, dan neem je zelf contact op met hen.  

We vragen om telkens een 10-tal minuten voor de aanvang van de avond  aanwezig te zijn. Tijdens de 

oefenavonden is de dj telkens drie uur actief en daarna bollen we uit met een uur achtergrondmuziek. 

Iemand van het bestuur helpt bij het afsluiten van de kassa.  Meer details over de praktische afspraken 

staan op blz. 2. 

Voor bediening bij de lessen tijdens de week rekenen we op de barvrijwilligers en bestuursleden die 

aanwezig zijn. Vrijwilligers uit 2 verschillende dansjaren wisselen elkaar dan af.                                              

Dit is de lijst met data van april 2016 tot juni. Deze intekenlijst ligt ook ter beschikking in de rode map aan 

de bar waarop je kunt inschrijven. Je kunt ook mailen naar de barcoördinator.  

Datum Koppel 1 Koppel 2 reserve 

zaterdag 9 april (Azer) 
 
 

  

zondag (!) 24 april  (Ed) 
  
 

    

zaterdag  30 april (optreden 
YD4f) (Azer) 

  
 

    

zaterdag 14 mei (Disco swing 1) 
  
 

    

vrijdag 20 mei (Disco swing 2) 
  
 

    

vrijdag 3 juni (Disco swing 3) 
  
 

    

zaterdag 11 juni (Disco swing 4) 
 
 

  

 

We hopen op een snelle reactie van jullie. 

Met dank, in naam van het bestuur! 

 

Filip D’hont, barcoördinator 

gsm 0496 72 82 55 – e-mail: dhontclaeys@gmail.com 

mailto:dhontclaeys@gmail.com


Praktische afspraken voor barvrijwilligers 

ADMINISTRATIE (enkel bij eerste optreden als vrijwilliger voor D4f) 

Wie de eerste maal optreedt als vrijwilliger moet een kopie van zijn identiteitskaart en een klever 
van zijn mutualiteit bezorgen aan de barcoördinator. 

Van hem krijg je een formulier ’Organisatienota vrijwilligers’. Dat moet je invullen en 
ondertekenen en 1 exemplaar terugbezorgen. Op die manier ben je zeker dat je in orde bent voor 
de verzekering. 

Er wordt geen vergoeding voorzien. Toch is het best dat wie een vervangingsinkomen heeft of 
werkloos is met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde) de bevoegde diensten op de 
hoogte stelt dat hij af en toe kosteloos werkt als vrijwilliger voor vzw Dance4friends. 

WERKING BAR 

Er wordt verwacht dat je een 10-tal minuten voor de aanvang van de oefenavond  aanwezig bent.     

De  kassa wordt bijgehouden in de Regency en op regelmatige basis gecontroleerd door de 
barcoördinator. 

Verkoop drankkaarten: Controleer altijd eerst het overname-overgaveformulier voor je de eerste 
drankkaarten verkoopt. Alle bedragen werden hierop genoteerd, ook kleingeld.  

De frigo’s:  worden aangevuld door de Regency. Extra dranken staan koel in de frigo in de kelder. 

In het lokaal naast de bar hebben wij een eigen legplank ter beschikking. Daar kan je terugvinden: 
koffiefilters, thee, toaster, waterkoker, kaft vrijwilligers, verbandtasje, enz.  Gelieve na het sluiten 
van de bar alles weer op zijn plaats te zetten. 

Er zullen in de lade voldoende tariefkaartjes voorzien zijn om op de tafels te leggen.  

* Bestellingen van  koffie, thee, chocomelk, croque monsieur, kaasjes  moeten wel op een apart 
bestelbriefje worden bijgehouden! Ook de gratis consummaties van Ed & Barbara, Anneleen, de DJ 
of het barpersoneel worden op dit bestelbriefje bijgehouden. 

AFSLUITPROCEDURE 

Bij het afsluiten van de avond/namiddag zorgen wij er ook voor dat de bar netjes is (we hoeven 
geen zaal of toiletten te kuisen). Glazen dienen afgewassen te worden en op het rek gezet. Warme 
glazen zet je best met de opening naar boven. Draai ze pas om als ze afgekoeld zijn. 

Op het einde van de avond worden de lege flesjes geteld en wordt er een inventaris opgemaakt.  

Sorteren van de lege flesjes in de loop van de avond is dus aan te raden, dit maakt het tellen 
alleen maar gemakkelijker.  

Geopende flessen wijn worden op het einde van de avond van een sticker voorzien. 

Het overname-overgaveformulier en enveloppes liggen in de lade. Het wordt door jullie op het 
einde van de avond verder aangevuld en ondertekend en gaat samen met de bestel briefjes en het 
geld in de enveloppe. Die wordt dicht gekleefd en in de kassa gelegd.  Er blijft € 100 in de kassa & 
wat kleingeld. De rest doe je in de enveloppe. Vul meteen ook het startbedrag in op het volgende 
overname-overgaveformulier. 

De kassa plaats je onderaan in de kast. Die wordt afgesloten door een aanwezig bestuurslid. 

En je bent natuurlijk heel erg bedankt voor je vrijwillige inzet!  

 


