
V.V. Blue Boys Nij Beets.                                                                                        
  

 
                                               opgericht 1 juni 1930 

 

Kantinedienst “De Blauwe Kamp”  

 

Aanwezig zijn 45 minuten voor aanvang van de 1e wedstrijd (of training) 

Geldtasje met de kantine sleutel worden bij de eerste personen van de dag gebracht. 

Openen kantine, lichten aan, kachel omhoog naar 19 a 20 graden. 

Vlaggen (2 stuks) uithangen. 

Koffie zetten (2 scheppen per volle kan) 

De biertap uitsluitend in gebruik in de weekenden (doordeweeks flesje bier) 

PAUZE: 

Thee of ranja* tijdig klaarzetten in houten rekjes (*ranja? overleg met jeugdleider) 

Drinken scheidsrechter** regelen. 
(**De leider dient door te geven aan de kantinedienst wat en waar de scheidsrechter in de pauze drinkt) 

 

Eén uur na de laatste wedstrijd kan de bar worden gesloten.  

Kleedboxen: deze behoren door de teams schoongemaakt te worden (toezicht leiders) 

Vernielingen, vervuiling of andere overlast meteen telefonisch melden. 

 

Checklist sluiting: 

� De centrale verwarming lager zetten op 15 graden.  

� Koelkasten bijvullen. 

� Koffiezetapparaten uitzetten en koffiedik weggooien. Kannen omspoelen. 

� Bar en tafels schoonmaken. Vloer vegen. Rommel opruimen. Volle afvalbakken legen. 

� Biertap en spoelbak met warm water en afwasborstel boenen.  

� Vaatwerk afwassen en de gebruikte keuken- en handdoeken in een plastic tas doen en 

neerleggen in de keuken. 

� Frituur en het gasstel uitzetten. 

� WC: Wc-verfrisser spuiten. Wc‘s doorspoelen en wc raampjes  sluiten.  

� Vlaggen binnenhalen.  

� Geld uit de kassa in het geldtasje doen. De kassa lade open laten staan.  

� Lichten uit doen. Ramen dicht en voor en achterdeur sluiten. Controleer ook de scheidsrechter 

box en de materiaal box.  

� Geldtasje en sleutels inleveren bij Sietze van Houten Dumnysboks 23   (tel.  0512-461559) 

 

AANDACHTSPUNTEN:  

 

Toegang:  alleen de kantinedienst staat achter de bar. 

Voetbalschoenen: geen spelers met noppenschoenen in de kantine . 

Leeftijd:  geen bier schenken aan personen jonger dan 16 jaar. 

Betaling:  verkoop alleen tegen contante betaling (wees hierin streng) 

Gratis: leiders, grens en scheidsrechter ieder 2 consumpties na de wedstrijd. Bij 

jeugdwedstrijden kunnen deze 2 gratis consumpties ook met de blauwe Blue 

Boys munten betaald worden.  

E.H.B.O.:  onder de bar (bij de koffiezetapparaten)  
 

 

Hartelijk dank voor jouw bijdrage 

         


