
Regels voor kantinediensten:  

  

De kantine is het visitekaartje van de vereniging. Deze moet er dan ook netjes uitzien. 

Dit reglement geeft aan hoe we dit met zijn allen kunnen bewerkstellingen en welke 

taken behoren tot een bardienst.  

  

De accommodatiecommissie zal toezicht houden op het naleven van dit reglement en, 

indien nodig, afwijkingen rapporteren aan het bestuur. Het bestuur heeft vervolgens het 

recht actie te ondernemen.  

  

Algemeen  

• Alle leden boven de 18 jaar en ouders van jeugdleden worden ingedeeld 

om kantinediensten te draaien.  

• De tegenstander moet goed worden ontvangen en dat betekent dat hij 

gebruik moet kunnen maken van de kleedkamers en toiletten. Vandaar dat 

kantinediensten worden gedraaid vanaf een uur voor aanvang van de 

wedstrijd tot minstens 1 uur na afloop van de wedstrijd.  

• Wanneer twee wedstrijden elkaar opvolgen, wordt de sleutel na afloop van 

de eerdere dienst overgedragen aan de volgende kantinedienst. Degene die de 

sleutel ‘in bezit heeft’ is verantwoordelijk voor de kantine.  

• Iedereen betaalt zijn consumpties: er worden geen bonnetjes geschreven.  

• Als bardienst heb je recht op één non-alcoholisch drankje per uur. De rest 

is op eigen kosten.  

• Aan het begin van je dienst:  

o Controleer je of de inhoud van de drankkoelkasten voldoende is, zo 

niet dan vul je deze bij.  

o Neem je de bar af met een vochtige doek.  

• Als je buiten gaat zitten wanneer het rustig is tijdens de wedstrijd, dien je 

de kassa af te sluiten en de sleutel bij je te houden.  

• Als jouw kantinedienst erop zit, zorg je dat je de kantine netjes achterlaat 

voor degene die na jou komt.  

• Wanneer mensen na de laatste wedstrijd blijven hangen, bepaal jij 

wanneer je sluit.  

• Wanneer je bent ingedeeld voor een kantinedienst en je kunt op dat 

moment niet draaien, zorg je zelf voor vervanging.   

  

Activiteiten van de verschillende diensten  

Alle diensten:  

• Bijvullen koelkasten  

• Afnemen bar en tafels met een vochtige doek  

• Lekbakken van de biertap schoonhouden  

• Schoonhouden keuken  

• Opruimen volle kratten met lege flesjes, deze zet je in het voorraadhok  

• Ophalen lege flesjes van het park  

• Heb je kantinedienst op zondag:  

o Zet een half uur voor het eind van de eerste seniorenwedstrijd de 

frituur aan.   

o Haal niet meer dan vijf broodjes en/of tosti’s uit de vriezer. Alles 

wat ontdooid is kan niet meer terug en moet dus in de vuilnisbak!  

  

Laatste dienst van de dag, aan het eind van je dienst:  

• Bijvullen koelkasten  

• Schoonmaken bar  

• Afnemen bar en tafels met een vochtige doek  

• Lekbakken van de biertap schoonmaken (doorspoelen met warm water en 

afnemen met doekje)  

• Opruimen keuken  



• Tosti-ijzers schoon maken  

• Frituur en werkblad schoon, indien die dag gebruikt  

• Opruimen volle kratten met lege flesjes, deze zet je in het voorraadhok  

• Schoonmaken lege glazen  

• Veeg de vloer van de kantine   

• Weggooien afval (lege plastic bierglazen, chips zakjes, etc.)  

• Volle vuilniszakken in de container gooien  

• Alles opbergen, alles uit en dicht (alle lichten uit, radio uit en deur naar 

voorraadhok dicht), alle deuren op slot (achterdeur, stoelenhok, deur naar het 

terras)  

• Afsluiten kantine, controleren of alarm aan gaat (zie sectie Alarm) en 

opbergen sleutel.  

  

Alarm  

Naast de deur hangt een kastje. Houdt de RFID-tag van de kantinesleutel voor het 

kastje. Er verschijnt in de display de optie om het alarm uit (*) of aan (#) te zetten. 

Druk bij het inschakelen van het alarm dus op de #. Er volgen een aantal lange piepjes. 

Je hebt dan tijd om de deur af te sluiten (vergeet niet het licht in het gangetje uit te 

doen). Na de lange piepjes volgen er een aantal korte piepjes. Als het daarna stopt, staat 

het alarm er goed op. Begint daarna het alarm te loeien, haal dan het alarm eraf en 

controleer op de display met behulp van de informatie (i) toets welke sectie niet goed is 

afgesloten. 

Als die sectie is hersteld, schakel opnieuw het alarm in en sluit af. 

  

Ga pas weg als het alarm erop staat! Lukt dit niet, neem contact op met je coach of 

iemand van het bestuur.  

  

LET OP: Als je bij goed weer na het openen van de kantine de terrasdeur openzet, draai 

dan daarna de voordeur weer op slot. Hiermee voorkomen we indringers via de voordeur 

wanneer je op het terras zit.  

 


