
Instructies kantinedienst 
  
Niet vergeten! 
  

• Asbakken legen in de daarvoor bestemde ijzeren bak, niet in de vuinisbak! Dit in verband met 

brandgevaar. 

• In de keuken zijn waterkokers voor het zetten van thee in de rust van de wedstrijden. Gebruik hiervoor 

niet het koffiezetapparaat. 

• Laat altijd een leeg bekertje in het koffiezetapparaat staan. Dit scheelt veel werk met schoonmaken. 

• Zorg dat je producten die je verkoopt aanvult, dan begint de volgende dienst met een gevulde bar. De 

aanvulling plaatsen achter de voorraad die er nog stond: de oudste producten moeten het eerst op! 

• Gebruikt glaswerk schoonspoelen. Glaswerk niet stapelen! 

• Controleer tijdens je dienst of er voldoende WC-papier in de toiletten aanwezig is. Nieuwe rollen liggen 

in het schoonmaakhok bij de hoofdingang. Sleutels voor de zeepdispenser & de WC-rolhouders liggen 

in de kassa. 

Afsluitende dienst 

De afsluitende dienst moet de volgende extra taken verrichten: 

• De asbakken te legen 

• Een leeg bekertje in het koffiezetapparaat zetten 

• De bar aanvullen 

• Het glaswerk spoelen 

• Het WC-papier aanvullen 

• De bar, tapinstallatie en koffiezetapparaat schoonmaken 

• De tafels & stoelen netjes zetten 

• De vloer aanvegen 

• Alle buitendeuren inclusief kleedkamers en ballenhok op slot draaien 

• De keuken schoon achter laten 

• Het voorraadhok op slot doen 

• Alle deurtjes van de frisdrankkoeling bij de bar op slot doen 

• Beide buitenhekken op slot doen 

• Geld tellen en het bijbehorende formulier invullen 

• Geld & formulier in het daartoe bestemde etui inleveren bij Anita de Maag, adres staat op de 

sleutel 

• Alarm inschakelen 

 
 
 



Huisregels 
• Roken is alleen buiten, op het terras toegestaan 

• Tijdens jeugdwedstrijden wordt er geen alcohol geschonken 

• Tijdens wedstrijden geen alcohol op het terras 

• In de la onder de kassa ligt een kopie van de IVA: Instructie Verantwoord Alcoholschenken 

EHBO-kist/icepack 

De EHBO-kist staat in de kast onder het koffiezetapparaat. In de onderste lade van de vrieskast onder 

de bar liggen icepacks voor het koelen van blessures. 

Geluidsinstallatie 

Zet eerst de versterkers aan. Deze staan in het kastje ónder de zichtbare geluidsapparatuur. Zet daarna 

de gewenste apparatuur aan. Door één van beide versterkers niet aan te zetten blijft een gedeelte van 

het clubhuis verstoken van muziek, hetgeen in bepaalde gevallen handig kan zijn. (Er wordt gewerkt 

aan een eenvoudiger installatie) 

Einde dienst 

De laatste dienst eindigt doordeweeks 2 uur na het einde van de laatste training en in het weekend 2 

uur na het einde van de laatste wedstrijd. In geval van clubactiviteiten geldt een afwijkende regeling. 

Achter de bar? 

Wél kantinedienst aangeschreven 

Wanneer er kantinedienst is aangeschreven is het alleen voor de aangeschreven leden (of degene die 

de dienst heeft overgenomen) en de leden van de kantinecommissie toegestaan zich achter de bar te 

bevinden. Mocht je iets nodig hebben, vraag het hen: zij helpen je graag of geven je alsnog 

toestemming om achter de bar te komen. 

Géén kantinedienst aangeschreven 

Als er geen kantinedienst is aangeschreven is het toegestaan achter de bar te komen en te doen wat 

nodig is. Als je een consumptie pakt wees dan zo sportief het verschuldigde bedrag in de kassa te 

leggen. Ben je op dat moment actief met verenigingsactiviteiten dan mag je uiteraard een gratis kopje 

koffie nuttigen. 

 
Algemene afspraken kantine 
Kantinegebruik 

Wordt het clubhuis gebruikt voor overige doeleinden dan trainen en wedstrijden zoals feesten, 

bijeenkomsten of andere zaken, meld dit dan bij Anita de Maag, zodat de kantine niet dubbel geboekt 

kan worden en sleutels en evt. wisselgeld klaargelegd kunnen worden. Het spreekt voor zich dat de 

kantine na deze activiteit ook weer schoon achtergelaten dient te worden. 
 
Weet je iets niet dan is er altijd wel iemand aanwezig die je kan helpen. Uiteraard kun je met vragen ook 
bij de kantinecommissie terecht.	  


