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Freek Sloot, Voorzitter der ExploCie 2015‐2016.
Dit document bevat informatie over de tapcommissie van A.G.S.R. Gyas. Onderwerpen die aanbod
komen zijn de functie, verantwoordelijkheden en de doelstellingen van zowel de commissie als van
haar voorzitter. Aansluitend hierop volgt een inlichtingen over hoe het beleid uitgevoerd zal worden
en wat de werkwijze van de commissie is.

Functieomschrijving ExploCie
De ExploCie is de commissie de verantwoordelijk is voor de bar van het Bootenhuysch tijdens de
activiteiten en borrels op Gyas. De leden van de ExploCie zullen tijdens de borrels en de activiteiten
op Gyas de leden van de vereniging voorzien van alcoholische en non‐alcoholische dranken. Tevens is
de ExploCie ook verantwoordelijk voor de bar tijdens andere speciale evenementen op het
Bootenhuysch.

Kernactiviteiten van de ExploCie
Het schenken van alcoholische en non‐alcoholische dranken , Onderhoud van de bar en Het behalen
van goede streepresultaten
Het schenken van alcoholische en non‐alcoholische dranken
Wanneer er een borrel of een activiteit op Gyas wordt georganiseerd, zal de ExploCie
verantwoordelijk zijn voor het voorzien van de leden van (non)‐alcoholische dranken. Dit betekent
dat de leden van de ExploCie het bier zullen tappen en van fris tot wijn zullen schenken en verkopen
aan de leden.
Onderhoud van de bar
De ExploCie draagt de verantwoordelijkheid om de bar van het Bootenhuysch te onderhouden. Dit
betekent dat de ExploCie de bar schoonhoudt tijdens de borrel of activiteit en de bar ook schoon
achterlaat na de sluiting van de borrel of activiteit. Met ‘bar’ wordt bedoeld; het bruine gedeelte
(bruine bar blad), het zwarte gedeelte (zwarte bar blad) en het metalen gedeelte (de daadwerkelijke
taps)
Het behalen van goede streepresultaten
De ExploCie draagt de verantwoordelijkheid om tijdens de borrels en activiteiten goede
streepresultaten te behalen van de alcoholische dranken, non‐alcoholische dranken en andere
producten die zij verkopen aan de leden. Op deze manier draagt de ExploCie bij aan de financiële
vooruitgang van de vereniging en kan de financiële vooruitgang gewaarborgd worden.
Werkwijze van de ExploCie
Om de verantwoordelijkheden van de commissie te waarborgen zijn er binnen de commissie leden
die voldoen aan drie karaktereigenschappen; Betrokkenheid, Kennis en Verantwoordelijkheidsgevoel.
Betrokkenheid
Betrokkenheid bij deze commissie is tweeledig. Leden van de ExploCie zijn betrokken bij de bar(Gyas)
en betrokken bij de commissie zelf.
‐

‐

Betrokken bij de bar zijn
De kwaliteit van de uitgevoerde taken zullen voornamelijk gewaarborgd worden de
betrokkenheid binnen de commissie. Door de groep ´tappende leden´ rond te 20 te houden,
zal ieder tappend lid één keer in twee weken moeten tappen op een maandag‐ of een
donderdagavond. Deze voorwaarde, die al meerdere jaren zijn succes kent, zal ook dit jaar
gehandhaafd worden.
Betrokken bij de commissie
De ExploCie heeft door het jaar heen meerdere activiteiten. Deze activiteiten, die
georganiseerd worden door de IntegraCie der ExploCie, hebben de banden tussen de

tappende leden en de nestoren van de commissie versterkt. Deze versterkte betrokkenheid
heeft er voor gezorgd dat de commissieleden vaker elkaar helpen tijdens de bardiensten en
het heeft een sterkere identiteit aan de commissie gegeven. De vergaderingen, die om de
maand plaats vinden, hebben ook hetzelfde versterkende effect gegeven aan de binding en
betrokkenheid binnen de commissie. De betrokkenheid en de bijbehorende binding is één
van de belangrijkste waarden die overdragen moeten worden naar de nieuw‐aangestelde
aspiranten in oktober. In specifieke zin, moet de verticale binding binnen de commissie
gestimuleerd worden om deze voorwaarden goed over te brengen. Dit zal gedaan worden
door de eerstejaars consistent samen te laten werken met de ouderejaars van de commissie.
Kennis
De kennis over het tappen en schenken van (non)‐alcoholische drank is de meest essentiële
voorwaarde die gewaarborgd moet worden om de taken van de ExploCie uit te voeren. Voor alle
eerstejaars worden, direct na aanstelling, zo snel mogelijk cursussen en workshops
georganiseerd waardoor ze gelijk goed aan de slag kunnen. Zo zal er dit jaar, naar verwachting,
een tapcursus zijn, die niet alleen wat toe zal voegen aan de kennis, maar ook een bindend effect
zal geven binnen de eerstejaars en de ouderejaars van de commissie. Bovendien zal de voorzitter
een workshop geven over het onderhouden en het openen en sluiten van de bar. Deze
activiteiten zullen de eerstejaars de benodigde kennis geven om de taken uit te voeren tijdens de
bardiensten. Bovendien zal de kennis gedurende het jaar ook via de ouderejaars overgedragen
worden door middel van het draaien van bardiensten met eerstejaars en de vergaderingen.
Andere kennis of informatie over speciale acties of speciale regelingen zal worden
gecommuniceerd via de voorzitter en de Bootenhuysch Commissaris. De voorzitter zal tijdig het
taprooster van elke maand op het forum plaatsen. Bovendien zal de voorzitter zijn leden tijdig
informeren over speciale activiteiten en zullen de streepresultaten maandelijks op het forum
worden geplaatst om de kennis zo snel mogelijk te verspreiden. Ook zal de betrokkenheid en het
verantwoordelijkheidsgevoel binnen de commissie versterkt worden door de spreiding van deze
kennis.
Verantwoordelijkheidsgevoel
Het verantwoordelijkheidsgevoel is een voorwaarde die voort komt uit de betrokkenheid binnen
de commissie. De leden moeten altijd in de verantwoordelijkheid dragen van de taken die
commissie heeft binnen en buiten de commissie. Mede door de betrokkenheid en de versterkte
binding binnen de leden, kunnen de leden elkaar openlijk wijzen op elkaars fouten en elkaar
helpen op het constant verbeteren van de doelen binnen de commissie. Ook hierbij zullen de
vergadering meehelpen aan het waarborgen van deze voorwaarde.

Doelen van commissie
1. Het behalen van een gemiddeld streeppercentage op bier van 97%.
2.

Het goed onderhouden en verzorgen van de bar gedurende het hele jaar.

3. Vaker bindende activiteiten organiseren om de binding binnen de ExploCie te versterken.
4. Volledige aanwezigheid van alle tappende leden tijdens de vergaderingen om het
verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid te verbeteren.
5. Betere en snellere integratie van de eerstejaars binnen de commissie.
Doelen van de voorzitter
1. Tijdig publiceren van duidelijke taproosters voor elke maand
2. Maandelijkse streepresultaten publiceren en communiceren met de commissie
3. Speciale informatie of kennis tijdig communiceren naar de leden in samenspraak met de
Bootenhuysch Commissaris.
4. Het organiseren van vergaderingen eens in de twee maanden.
5. Tijdens de sollicitaties kijken naar tappers op lange termijn waarbij Betrokkenheid, Kennis en
Verantwoordelijkheidsgevoel centraal staan.
6. Eerstejaars en Tweedejaars tappers kennis geven van de alcoholische dranken tot het reilen
en zeilen van de bar.
7. Contact hebben met de Integratie der ExploCie om de betrokkenheid te verhogen.

