
Met z’n allen houden we de kantine in stand en betaalbaar 

 

Het kantinerooster voor de komende periode staat op de website en wordt ook aan de 

betreffende spelers gemaild op de bekende e-mailadressen. 

Alle ouders worden per spelend kind circa 2 keer per seizoen ingedeeld, als het lukt 1 maal 

voor de winterstop en 1 maal erna. Ouders die op wekelijkse basis een functie vervullen 

(coach, trainer, gastheer/vrouw, bestuur) worden niet ingedeeld. 

 I.v.m. aansprakelijkheid moet je minstens 16 jaar zijn om achter de bar te mogen staan, dus 

oudere spelers, broers, zussen alleen vanaf 16 jaar. 

 Voor elke speeldag wordt standaard een indeling gemaakt. Mocht het programma zodanig 

zijn dat de standaardindeling niet past of nodig is dan wordt u zo tijdig mogelijk via de mail 

op de hoogte gebracht van aanpassingen aan de indeling voor die betreffende dag.  

Het is ondoenlijk om helemaal rekening te houden met het wedstrijdprogramma, we 

proberen dit wel. Zodra de KNVB het programma heeft opgesteld wordt op basis daarvan 

het rooster gemaakt. Het uiteindelijke programma van de KNVB kan anders uitkomen. Dit 

kan betekenen dat u ingedeeld staat terwijl uw kind uiteindelijk niet of een uitwedstrijd 

speelt. 

U bent vrij om zelf te ruilen met een ouder die op een andere dag/tijd ingedeeld staat. Ook 

bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. Dit graag wel doorgeven aan 

kantinedienstensvdevecht@gmail.com zodat ook wij op de hoogte zijn. 

U bent zelf verantwoordelijk om te kijken wanneer u ingedeeld staat, gelijk na het maken 

wordt éénmaal een mail gestuurd naar de ingedeelde spelers. Bent u ingedeeld, maar 

vergeet u te komen? Dan zijn wij genoodzaakt om u € 50,00 in rekening te brengen. Hier zijn 

we niet mee geholpen, immers, er staat dan niemand achter de bar.  

Handleiding Bardienst 

De kantinedienst-map, de personen waar u de dienst van overneemt of de gastvrouw/heer 

kunnen u ook wegwijs maken, mocht het uw eerste kantinedienst zijn.  

Wedstrijd(en) afgelast  

• Als niet alle wedstrijden afgelast worden gaat het kantinerooster gewoon door!  

• Alleen als alle wedstrijden afgelast worden, vervalt het kantinerooster voor die dag. Je 

wordt dan opnieuw ingedeeld.  

 

Bardienst laten overnemen 

Bel rechtstreeks met Anouk (T 06-39385209). Zij kan wellicht jouw bardienst overnemen 

tegen betaling van circa € 12,50 per uur  


