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Profiel
De barvrijwilliger (m/v/x) heeft een of meerdere dagdelen ’s middags of ’s avonds voor
langere tijd beschikbaar en is op zoek naar een zinnige, leuke en bevredigende
vrijetijdsbesteding. Vaak zijn dit (vroeg) gepensioneerden, maar ook mensen met een
bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering die vrijwilligerswerk mogen en kunnen doen.
doen
Daarnaast is er binding met het centrum omdat
o
je lid bent of partner, familielid of goede
bekende van een bij ons spelend lid.
Taken
Bij binnenkomst
st wordt de bar gereed gemaakt.
gemaakt De spoelbak gevuld, de verlichting aan gedaan, tv en
muziek aan.. De koffiekopjes klaargezet,
klaarge
terwijl de koffie al klaar staat in de automaat. Er is
professionele apparatuur aanwezig voor de afwas en het bereiden van kleine etenswaren als tosti en
bal gehakt. Wanneer de leden er zijn bestaat de belangrijkste taak in het aannemen en uitserveren
van bestellingen. Het afrekenen
rekenen geschiedt uitsluitend per pin. Het sluiten van de kas beperkt zich tot
het controleren of alle rekeningen betaald zijn. Na afloop wordt de bar klaar gemaakt voor de
volgende dienst.

Het dienstverband
Iedere barvrijwilliger krijgt een, in overleg,
overleg eigen dagdeel toegewezen. Er zijn middag en avond
dagdelen beschikbaar. De gevraagde beschikbaarheid strekt zich van een kwartier voor openingstijd
ope
tot een kwartier erna, van 12.15--17.15 uur of van 18.45 tot 23.45 uur. Hoewel het vrijwilligerswerk is,
is het
et niet vrijblijvend. Wanneer je er aan begint,, dan gaan we er van uit dat je er ook voor gaat.
Natuurlijk zorgen we zo nodig voor vervanging als je een keer niet kunt.

Vereiste opleiding
Behalve goede communicatieve vaardigheden, klantvriendelijkheid en een gastvrije instelling is
alleen het t.z.t. behalen van het certificaat “Verantwoord alcohol schenken” vereist.
vereist Dat kan
eenvoudig thuis via de computer gedaan worden of bij ons op locatie.

Beloning
De fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding bedraagt maximaal € 5,00 per uur tot een maximum van
€ 180,00 per maand en maximaal € 1800,00 per jaar. Dit zijn netto bedragen die niet bij de
inkomstenbelasting hoeven te worden opgegeven.
opgegeven De vergoeding mag ook worden ontvangen naast
een arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering,
bijstandsuitkering zonder dat dit tot korting van de uitkering leidt.
De stichting verzamelt de ontvangen fooien en legt daar nog een bedrag bij, zodat iedere vrijwilliger
een bedrag van € 20,00 belastingvrij per gewerkt dagdeel ontvangt. Daarnaast zorgen we met
sinterklaas, de Kerst en Pasen voor
oor een aardig presentje. Ook jaarlijks een gezellig uitje met alle
vrijwilligers staat op het programma.
programma
Tot slot
Zonder vrijwilligers staan de verenigingen droog. Jouw
Jou inzet wordt door hen dan ook zeer
gewaardeerd. Die waardering, gevoegd bij het in
i een fijne sfeer prettig en zinnig werk te doen is voor
jou hopelijk een sterke drijfveer je aan te melden.
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