
  

Deze checklist is opgesteld om optimaal gebruik te maken van het clubhuis en de voorzieningen van het 

clubhuis. Zoals bar- en kasbeheer, gebruik van materialen, verlichting, verwarming en het openen en 

afsluiten. Ook is het handig om een aanspreekpunt te hebben voor tijdens en na het evenement.  

Naam contactpersoon/aanvrager (tevens eindverantwoordelijke voor het evenement): 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E-mailadres: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefoonnummer: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam evenement: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Datum en tijd evenement: -------------------------------------------------------------------------------- 

In onderstaande tabel graag aangeven wat wel/niet nodig is 

Onderwerp Contact/info Nodig 
ja/nee 

Akkoord Opmerkingen 

Barmedewerkers Barbara van Gessel    

Barkaarten/kasgeld Paul van Dunné    

Bevoorrading bar Willem Maasland    

Gebruik materialen Marcel den Dulk, 
André Papylaja 

   

Verwarming clubhuis Izaal Luteijn, Henk 
Mullekes 

   

Openen/afsluiten clubhuis Lid barcommissie    

Openen/afsluiten parkeerterrein 
Golf 

Jos de Graaf/Marcel 
Kamsteeg 

   

 
Inleveren formulier: 

 Het evenementenformulier moet minimaal 3 weken voorafgaand aan het evenement worden 
ingeleverd bij Willem Maasland, w.e.maasland@gmail.com. Of in het postvakje van de 
barcommissie in de vergaderkamer worden gelegd. 
 

Aandachtspunten: 
 Het is niet toegestaan om zelf meegenomen dranken te gebruiken 
 Het gebruik van sterk alcoholische dranken is niet toegestaan 
 Bij barverbruik moet correct worden afgerekend. Dit kan via de barkaarten of door het invullen van 

een bardeclaratieformulier. Het formulier moet door eindverantwoordelijke van het evenement 
worden ondertekend en in de kluis (vergaderkamer) worden gedeponeerd of aan 1 van de 
barcommissieleden worden overhandigd. Een rekening volgt via de penningmeester van de bar, 
Cees Crielaard. 

 Zowel de bar als het clubhuis moet opgeruimd achter worden gelaten 
 In verband met de hygiëne mogen geen etenswaren worden achtergelaten; ook niet in de koelkast 

 
Op de achterzijde van dit formulier staan de namen en mailadressen van de barcommissie 

Formulier evenementen 

HET CLUBHUIS IS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN VOOR 

CLUBACTIVITEITEN MET TOESTEMMING VAN HET 

BESTUUR 

 

 



 
Leden barcommissie 

 
Jan Willem Six Voorzitter Janwillem.six@casema.nl 06-25177102 

Willem 
Maasland 

Bestellingen, 
contactpersoon 
evenementen 

w.e.maasland@gmail.com 06-53796475 

Barbara van 
Gessel 

Barrooster barbaravan.g@kpnmail.nl 06-16447480 

Paul van 
Dunné 

Barkaarten/kasg
eld 

fernande.paul@scarlet.nl  

Roland 
Lindeloo 

Financiën Fam.lindeloo@planet.nl 06-11314087 

Marion van 
Griethuizen 

Communicatie marionvangriethuizen@hotma
il.com 

06-10918157 

Hellen den 
Dulk 

Vertegenwoordi
ger vanuit HRR-
bestuur 

hellendendulk@gmail.com 06-24144601 

Izaak Luteijn Verwarming 
clubhuis 

izkltn@bart.nl  

Marcel 
Kamsteeg/Jos 
de Graaf 

Openen en 
afsluiten 
parkeerterrein 
Golf 

voorzitter@hagueroadrunners
.nl/rembrandtgraaf@hotmailc
om. 
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