
Instructies kantinedienst  

Start kantinedienst. 

• Geld tellen in de kassa. Als het goed is zit er 55 euro startgeld in de kassa. Zo niet dit op 
het daarvoor bestemde formulier invullen. Ligt in de bovenste la onder de kassa. 

• Controle toiletten en kleedkamers of er voldoende toiletpapier en zeep aanwezig is. Zo niet 
dan is dit te vinden in de schoonmaakkast naast de hoofdingang. Sleuteltje van de 
zeepdispensers en wc-rolhouders om het aan te vullen hangt in de schoonmaakkast links 
aan de muur  

•  Evt. kantine aanvegen en tafels netjes neerzetten  

Tijdens de dienst: 

• Als de prullenbakken vol zijn deze legen en dichtgeknoopt in de container gooien. Deze 
staan aan de zijkant van de kantine. 

• Broodjes en beleg voor broodje gezond worden in de loop van de ochtend gebracht. Als dit 
is gebracht dan broodjes snijden en in een bak leggen voor de verkoop. Daarnaast het 
beleg, komkommer, tomaat ei en eventueel ui snijden en er ook bij leggen. Knoflooksaus in 
een bak ernaast. Dit alles op de plank tegenover de keuken zetten voor verkoop. 

• Voorraad indien nodig bijvullen. Vanzelfsprekend de oude voorop en nieuwe achteraan. De 
voorraad staat in het magazijn achter de keuken  

In de rust: 

• In de rust krijgen de spelers ranja of thee. Maak dit tijdig klaar zodat er niet mis gegrepen 
wordt. Coaches of spelers/ouders komen dit zelf ophalen. 

• Voor elke wedstrijd 2 bladen klaarmaken. Ranjakannen staan boven op de koelkast in de 
keuken. 1 kan per blad met bekers. 

• Bij thee 1 thermoskan met gekookt water op een blad. Met een theezakje, suiker, 
roerstaafjes en bekers erbij. 

 
Afsluitende dienst. 
De afsluitende dienst moet de volgende extra taken verrichten:  

• De asbakken legen achter de kantine. Peuken in rooster vegen. 
• Een leeg bekertje in het koffiezetapparaat zetten  
• De bar aanvullen  
• Het glaswerk spoelen. Glaswerk niet stapelen. 
• 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. 55 euro in de kassa laten liggen. 
• Geld & formulier en de bon van pin-automaat in het zakje doen en dan deze in de 

brievenbus gooien in de meterkast (in hal naast alarm). Bij binnenkomst hangt brievenbus 
links aan de muur. 

• Alarm inschakelen  

 



Huisregels  

• Roken is alleen buiten, er wordt alleen nog achter de kantine gerookt. Verder is er overal een 
rookverbod. 
• 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 via het formulier die op de site deze is te vinden 
onder kantinecommissie, 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.  

 


