
Jaarverslag kantinecommissie seizoen 2016-2017 

Commissieleden: 
De kantinecommissie bestond het afgelopen seizoen uit 7 leden te weten; 
Imelda Besseling en Petra Spaans die de indelingen voor de vrijwilligers maakten. 
John Spil die voor de inkopen zorgde. 
Catherine Vriend die de kantine twee maal per week schoonmaakt. 
Bas Waardenburg, Elise Vriend en Joyce Hordijk als meedenkende leden. 
Piet Ligthart die de voorzittershamer hanteerde. 
Onze commissie werd ondersteund door Tineke Goed bij het openen/sluiten op de 
zondagen en ca. 70 !!! vrijwilligers. Wie heeft ze??!!  

Aan het einde van het seizoen heeft Imelda Besseling aangegeven dat zij, vanwege 
privéredenen, ging stoppen met haar commissiewerk en Tineke Goed met haar taak 
om de kantine op gezette tijden te openen en te sluiten. Vanuit deze positie nog 
onze hartelijke dank dames. De bloemen zijn inmiddels verwelkt. 
Speurwerk heeft de commissie 1 nieuwe commissielid opgebracht. Anne-Miek de 
Vries zal met ingang van het seizoen 2017-2018 zitting nemen in de commissie. 
Blijft over dat we nog naarstig op zoek zijn naar een persoon die de taak van Tine-
ke Goed wil innemen om eens in de vier weken, na een gedegen scholing, de kanti-
ne op zondag te openen en sluiten. 
Ook kunnen we nog vrijwilligers gebruiken. Wanneer ik u vertel dat het vrijwilli-
gersbestand met ongeveer 15 mensen is teruggelopen, kunt u zich voorstellen dat 
het een heel gepuzzel is geweest om het rooster ingevuld te krijgen. Op een aantal 
zondagen zijn er overigens nog plekken niet ingevuld.  

Taken van de commissie: 
De commissie zorgt voor de indeling van vrijwilligers, zorgt voor de inkoop en buigt 
zich over het assortiment. Zij opent en sluit op de zaterdagen en zondagen de kan-
tine.  
De commissie denkt en praat mee met de evenementencommissie en de verschil-
lende activiteitencommissies. 
Tijdens de activiteiten verzorgt de commissie de bezetting van de kantine, indien 
noodzakelijk, ondersteund door enthousiaste vrijwilligers. 
De commissie komt eens in de vier weken bij elkaar. 

Afsluitend willen de leden van de commissie iedereen, die zich belangeloos voor de 
vereniging en dus voor de jeugd en voor henzelf hebben ingezet, hartelijk dankzeg-
gen voor de prettige samenwerking in het afgelopen seizoen.


