
 
 

 

Kantine reglement 

 Gedurende de kantine dienst is er een vaste bezetting achter de bar; 
o De kantinehoofden geven door welke bezetting nodig is voor 

betreffende dienst;  
 Barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens bardienst; 
 De kantine wordt afgesloten door degene die kantinedienst hebben; 

o In de kantine hangt lijst met werkzaamheden die bij afsluiten horen. 
 Diensten worden niet overgedragen buiten normale rooster om; 
 Tonen van ID kaart verplicht bij het kopen van alcoholische drank als de 

barmedewerker daarom vraagt. (ID kaart verplicht bij je hebben); 
 Aan jongeren onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht en geschonken; 
 Eindtijd voor muziek buiten.  

o Donderdag en vrijdag 23.00 uur 
o Zaterdag en zondag 20.00 uur.    

 Alcohol wordt geschonken vanaf 13.00 uur (zaterdag en zondag) 
 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te 

gebruiken in de kantine of elders op het complex. 

Openingstijden kantine 

Maandag            GESLOTEN  

Dinsdag               18.45 uur tot 20.00 uur  

Woensdag          18.45 uur tot 20.00 uur  

Donderdag         19.00 uur tot uiterlijk 00.00 uur  

Vrijdag                19.00 uur tot uiterlijk 00.00 uur (35+)  

Zaterdag             08.30 uur tot uiterlijk 20.00 uur  (afhankelijk van wedstrijden) 

Zondag                Openingstijd afhankelijk van de wedstrijden tot uiterlijk 20.00 uur 
 
*Bij activiteiten op zaterdag en zondag kan, met toestemming van bestuur, de 
eindtijd van de donderdag/vrijdag gehanteerd worden. 



 

Afsluiten 

 Sluit alle ramen en deuren 
 TV en stereo uitzetten 
 Tafels en stoelen recht zetten 
 Vloer vegen (indien nodig) 
 Terras peukenvrij maken 
 Koffiezetapparaat uitzetten en container leegmaken (filterkoffie) 
 Vuilnisbakken leeg maken en buiten in de container gooien, nieuwe zakken 

erin 
 Keuken netjes achterlaten. Deksels op de frituurpannen, gehaktballen in de 

koelkast, lege pannen afwassen, op zondag brood in de diepvries, 
tostiapparaat schoonmaken 

 Kas opmaken en afstorten; zie omschrijving 
 WC’s checken; glas opruimen en prullenbak legen 
 Lampen uit 
 Rouleersleutel bij de volgende persoon van de kantinedienst brengen 

 

Let op: tijdens de kantinedienst de lege bierflesjes in de juiste kratten zetten.   

 
 
 


