
Jaarverslag Bar (keuken) commissie 2018 – 2019 
 

Het was voor de barcommissie weer een uitdagend jaar. Bar en keuken diensten waren 
moeizaam in te vullen. Hierdoor missen we ook inkomsten. We hebben moeten constateren 
dat de beleving en de wil om je als vrijwilliger in te zetten voor de vereniging achteruit gaat. 

We werken aan een oplossing om hier komend seizoen een oplossing voor te hebben. Dit zal 
waarschijnlijk worden: een makkelijkere mannier voor het inschrijven op een dienst via de 
voetbal.nl app en de mogelijkheid tot afkoop van een dienst.  

Maar ook de maatregel dat de vereniging een incasso zal uitvoeren bij het niet nakomen van 
vrijwilligersuren. Deze gelden kunnen dan gebruikt worden om een niet ingevulde dienst in 
te vullen met vergoeding. 

Vrijwillig is niet vrijblijvend… Wat bedoelen we daarmee… het komt weleens voor dat er 
iemand zich opgegeven heeft voor vrijwilligerswerk met een bepaalde (vaste) dienst. Het is 
dan vervelend als er meerdere keren (op het laatste moment) afzegt zonder vervanging te 
regelen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling (uitzonderingen daargelaten). Je benadeeld de 
club omdat er van alles overhoop gehaald moet worden om deze dienst toch te vervullen. 

Wat gaat er goed/ hebben we bereikt: 

Slijterij “Bij De Sluis” is nu leverancier van goede wijnen en bubbels voor VVH. 

Vertrekkend verzorger Franky Paays en partner hebben aangegeven komend seizoen de 
keukendienst te willen vervullen op de zondag als de lagere elftallen thuis spelen (om de week).  Ze 
verzorgen dan ook nog een heerlijk broodje gezond J 

Qua inkoop kijken we steeds naar iets nieuws wat in de smaak valt bij spelers en de twaalfde man. 
Soms slaat dat aan, soms ook niet. Wat wel in de smaak valt is o.a. Leffe blond van de tap, Rivella 
maar ook Kinder bueno voor de kids (en grote kits)…  Ideeën zijn altijd welkom. 

Zoals de Secretaris ook aangeeft hebben we een mooi nieuw contract met de dranken 
leverancier Ab Inbev. Dit resulteert in bredere staffelkortingen en meer promotiemateriaal. 

Ook hebben we een nieuw contract afgesloten met Coca Cola voor het afnemen van hun 
producten (extra contract buiten de afspraken met de huidige dranken leverancier). Dit 
levert een bedrag op van 405,00 euro per jaar voor de komende 5 jaar. Ingaande volgend 
seizoen. 
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