
Handleiding lobdienst DTC 
Wil je deze handleiding voor aanvang van je lobdienst doorlezen?  

Heb je nog vragen, stel ze dan aan één van de leden van de lobdienst. 

 

Jenny Schumacher –  06 25170411 
Kay Schepers –  06 10572158 
Gerko van Leussen –  06 12198839 
Jacob Fernhout –  06 54764657 
Danny Brokken –  06 46348270 
 

Tijdens je lobdienst, krijg je drie drankjes gratis. We vragen je niet of weinig alcohol te 

nuttigen tijdens je dienst. 

 

Huis en gedragsregels kantine DTC 
Je wordt geacht kennis te hebben genomen van de huis- en gedragsregels van onze kantine. 
De regels kun je vinden in het huishoudelijk reglement op onze website. 
 

Kluisje en sleutels 

De sleutels voor toegang tot de kantine en het voorraadhok, liggen in het kluisje in de hal. 

De code voor toegang tot het kluisje ontvang je in de herinneringsbrief. Na afloop van je 

lobdienst, draai je alles op slot en leg je de sleutels weer terug in het kluisje in de hal. Sluit 

het kluisje af door de knop om te draaien. 

 

Contanten 

In het kluisje ligt een zakje met contant geld, dit kun je gebruiken tijdens het draaien van je 

kantinedienst. Is je kantinedienst ten einde? 

1. Stop circa € 25 aan kleingeld en briefgeld terug in het zakje en leg dit in het kluisje 

2. De overige opbrengsten, noteer je in het schriftje ‘Opbrengst lobdienst’ 

3. Stop het geld in een envelop en deponeer dat in de kluis in het kastje onder de kassa 

(er zit een sleuf aan de linkerkant) 

 

Betalen 

Er kan contant en met pin betaald worden. Op rekening betalen kan alleen tijdens de 

competitie of toernooien. Er zitten lijsten in de map ‘Lobdienst DTC’ die je kan gebruiken 

om drankjes en eten die genuttigd worden, te noteren. Aan het eind van de 

competitiemiddag, -avond of toernooidag maak je de rekening op. Deze moet worden 

afgerekend. Graag de lijst verwijderen uit de map zodra de rekening voldaan is. 

 

Pin betalingen 

In de lade onder de kassa liggen een gebruiksaanwijzing, een tablet en pinautomaat die je 

gebruikt voor het doen van pin betalingen.  

 



Competitie 

In de map ‘Lobdienst DTC’ zit een overzicht met data waarop competitie gespeeld wordt. 

Zorg ervoor dat de koffie en thee klaar staan voor aanvang van de competitie. Het eerste 

kopje koffie/thee wordt aangeboden door DTC. De rest dient contant of op rekening en aan 

het eind van de competitiedag betaald te worden. Als er jeugdcompetitie is, krijgen de 

ouders/begeleiders ook het eerste kopje koffie gratis. 

 

Tosti’s, hamburgers  en gehaktballen 

Tosti’s, hamburgers en gehaktballen vind je het hele zomerseizoen door in de diepvries. 

Instructie voor de bereiding hangt in de keuken. 

 

Soep 

Soep wordt met name op competitiedagen en met toernooien bereid. Instructie voor de 

bereiding hangt in de keuken. 

 

Einde lobdienst 

Aan het einde van je lobdienst vragen we je de onderstaande punten voor elkaar te hebben:  

 Reken alle openstaande bedragen af en stort de opbrengst zelf af in de kluis. Mochten er 

mensen blijven, dan kunnen deze zelf hun drankje pakken en afrekenen. Draag dit ook 

over aan een van de aanwezige clubleden. 

 Graag een bedrag van ongeveer € 25 aan wisselgeld in het zakje doen en weer terug in 

de kluis leggen, de rest graag afstorten in de kluis in de kast onder de kassa 

 Bijvullen koelkasten met bier, frisdrank, sportdranken en witte/rose wijn, zodat degene 

die na jou lobdienst heeft ook gekoelde drankjes kan serveren 

 Bijvullen mandjes met poedermelk en suiker 

 Koffiekannen en thermoskannen omspoelen 

 Alle afwas in de vaatwasser. Vaatwasser ook aanzetten, zodat de volgende een schone 

vaatwasser kan uitruimen. Geen afwas op het aanrecht laten staan, desnoods even met 

de hand afwassen en afdrogen 

 Terras opruimen, ook asbakken legen 

 Tafels afnemen met een doekje, tafels en stoelen netjes zetten en eventueel even vegen  

 Radio/tv uit, terrasdeuren dicht en alles op slot als je vertrekt 

 Verwarming op 10 graden zetten 

 

Overdragen lobdienst 

Zijn er nog leden aanwezig na het einde van je lobdienst die gebruik willen maken van 

kantine? Dat kan. Draag in dat geval je lobdienst over aan één van de aanwezige clubleden. 

Wel moet je zelf de kas opmaken en het geld (exclusief wisselgeld) in een enveloppe – 

voorzien van je naam - in de kluis onder de bar deponeren. In het boekje bij de kassa noteer 

je de opbrengst en de naam van degene aan wie je de lobdienst hebt overgedragen. 

 



 

 

Geef het door als iets op is 

Check eerst of hetgeen wat op is, nog in het voorraadhok staat. De sleutel van het 

voorraadhok zit aan de sleutelbos in het kluisje. Wij vinden het handig van je te horen als er 

iets op is. Dan kunnen we dat noteren en de volgende keer aanvullen. Je kan het appen naar 

een van de leden van de lobcommissie. 

 

Sluiten wegens weersomstandigheden 

Bij aanhoudende regen of als er ongeveer 1 uur niemand is komen tennissen, kun je 

afsluiten. 

 


