
Instructie voor kantinedienst tijdens voetbalseizoen 
 

Opening 
 Sleutels en wisselgeldzak ophalen bij Ria Vermeere, van Voorstlaan 17 (0252-544603). 
 Ochtenddienst is van één uur voor de eerste tot één uur na de laatste jeugdwedstrijd. 

Middagdienst is van één uur voor de eerste seniorenwedstrijd tot sluit. 
 Openen: open alle deuren van de kantine en kleedkamers, doe de lichten aan, geld in de 

kassa, 0-bon klaarleggen voor gratis weggegeven consumpties zoals koffie/frisdrank voor 
leiders/scheidsrechters/kantinedienst. 

 Verwarming gaat in principe automatisch aan/uit. Te warm/koud? Dan met +/- 
temperatuur regelen (niet via de draaiknop). 

 

Regels 
 Onder de 18 jaar? dan niet achter de bar en niet in de keuken!  
 Verkoop van Alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 is verboden (Bij twijfel 

vraag legitimatie) 
 Niet aan de regels houden: vergunning kwijt of boete! 
 Bij controle leidinggevenden van de vergunning er bij halen: Rob, Paul of Hanita. 
 Consumpties dienen direct contant betaald te worden, betalen op rekening is niet 

toegestaan! M.u.v. tenniscompetitieteams – zij moeten teambon overhandigen. 
 

Werkzaamheden 
 Vragen over werking apparaten? Kijk in de instructie map. 
 Koffiezetten (minimaal 2 thermoskoffiekannen), melk/suiker op de bar. Theewater 

voorkoken. Koffie in plastic bekers of koffiekopjes; thee in bekers. 
 Tosti’s uit de vriezer halen. Indien bij bereiding nog niet ontdooit, even in de magnetron. 
 In de rust: 

o Jeugd: 10 bekers limonade per team + koffie met apart suiker/melk voor leider.  
Ouders vragen de bladen bij aanvang van de rust naar de kleedkamer te brengen. 
Na de rust de bladen ophalen. 

o Senioren: thee + apart suiker/lepeltjes. 
 Lege (statiegeld) flesjes in kratten. 
 Lege flessen (geen statiegeld) in keuken naast vaatwasser (idem voor papier). 
 Opruimen, afwassen, gebruikte apparatuur schoonmaken.  
 Voorraad op of acute vragen? Bel Hanita Ruijgrok – 0252-544805 0f 06-22905782. 
 

Afsluiten 
 Bar en tap schoonmaken  
 Schoonmaken van keukenblad, koffiezetapparaat, magnetron, tosti-apparaat, vaatwasser 

etc. indien gebruikt. 
 Asbakken legen en schoonmaken 
 Overgebleven broodjes in de keuken laten liggen; niet in de vriezer. 
 Briefje in wisselgeldzak bij bijzonderheden 

o Verzoek tot verschonen frituurvet 
o Voorraad die (bijna) op is 
o Voorraad die over datum is (graag voorraad in keuken achterlaten). 

 Verwarming uit(streepje op knop staat naar beneden)? Lichten uit (ook in 
kleedkamers/voorportaal kleedkamers/serre/luifel). 

 Deuren + hekken afsluiten (ook kleedkamers). 
 Sleutels en wisselgeldzak inleveren bij Ria Vermeere, van Voorstlaan 17 (0252-544603). 


