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Inleiding: 

                                “Onze kantine, gezond en gezellig!” 
 
Dat is wat we als kantine willen betekenen voor onze club SV ’s-Graveland 
Voor elkaar en met elkaar! 
 
Dit handboek is een richtlijn om alle vrijwilligers die een kantinedienst draaien 
wegwijs te maken in onze kantine. 
Omdat we met vele vrijwilligers gezamenlijk hetzelfde willen nastreven; gezelligheid 
en een mooie omzet voor de club, is het fijn als we met elkaar dezelfde regels 
naleven. 
 
 
Huisregels kantinemedewerkers: 
 
- Graag  10 minuten voor de dienst, zoals aangegeven op de planning, aanwezig 

zijn zodat er tijd is voor opstart en/of overdracht. Dit is niet nodig op de 
zaterdagdienst van 12:30, hierbij is al rekening gehouden met een overlap ivm 
lunchdrukte. 
 

- Wanneer je niet in de gelegenheid bent je ingeplande dienst te vervullen, zorg je 
zelf voor vervanging. Pas in uiterste nood kan er contact opgenomen worden met 
de kantinecommissieleden: zie contactlijst in de kantinemap. 
 

- Bij afgelastingen van de wedstrijden vervalt niet per definitie de kantinedienst. Dit 
gebeurt pas na overleg met de kantinecoördinator: zie contactlijst in de 
kantinemap. De barmedewerker die als eerste op de planninglijst staat, is altijd 
aanwezig, mits de coördinator aangeeft dat het niet noodzakelijk is. Dit is om 
eventueel uitspelende leden of andere evenementen op te vangen. 

 
- De basiself alcohol en instructies in deze handleiding zullen met de grootste zorg 

worden nageleefd. 
 

- Draai overdag ‘normale’ muziek qua genre en volume (einde van de dag mag 
bijgesteld worden naar eigen keuze) 

- Er mag iets geconsumeerd worden, maar in beperkte mate  
(let op geen alcoholgebruik!) 
 

- De keuken sluit 45 minuten na het einde van de laatste thuiswedstrijd of uiterlijk 
om 20:00 
 

- Het laatste rondje is 1,5 uur na het einde van de laatste thuiswedstrijd of uiterlijk 
om 20:30 

 

- Geen kinderen achter de bar! 
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Wanneer deze instructie niet voldoende is; elke laatste dinsdag in 
september en elke eerste donderdag in februari organiseren wij een 
informatieavond met kassa uitleg, tapdemonstratie en keuken instructies. 
 
 

Openen: 

- Kantine openen met de sleutel van de keukendeur. 

 

- Bij binnenkomst het alarmsysteem uitschakelen door de 4-cijferige code in te 

toetsen en dan op OK te drukken. 

 

- Keukendeur op slot doen wanneer je alleen staat. Klink eerst omhoog trekken en 

daarna sleutel omdraaien. 

 

- Op het schakelpaneel in de kantine de diverse lichten aandoen. 

 

- Bos sleutels achter de bar pakken, met de wit/blauwe hanger, en daarmee de 

deur van de hal en/of terras opendraaien. 

 

- In het voorraadhok de schakelaar omzetten voor de muziekinstallatie (rechts op 

de wand van het bruine houten kastje). 

 

- Bij de bar (naast de rechtse koelkast) de muziek aanzetten. 

 

- De verlichting van de koelkasten aanzetten, middels een knopje bovenin die 

zichtbaar wordt bij het openen van de deur. 
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Instructie diensten: 

Zaterdagmorgen Barmedewerker ( 8.00 – 12.30) 

Kantine openen  

*(Indien de jeugdcommissie nog niet aanwezig is) 

- Alarm uitschakelen *. 
- Voordeur openen, sleutel ligt op de bar en zit aan de bos met de blauw/witte 

hanger. 

- Checken of alle tafels leeg zijn en de bar schoon is. Anders graag een sopje 
erover! 

- Beide kassa’s aanzetten (zie instructies kassa). 
- Bonnetjes apparaat aanzetten d.m.v. knop aan de zijkant.  
- Kleingeld in beide kassa doen. 
- Pinautomaat kassa bierhoek aanzetten eventuele handleiding zit in de map 

‘kantine’. 
- Nalopen of er voldoende suiker, melk en theezakjes op de bar staan. 
- Fruit neerleggen op de etagère (staat eventueel in voorraadhok). 
- Koelvitrine aanzetten (inclusief lampje). 
- Kleine vitrine kastje neerzetten met krentenbollen. 
- Koffieautomaat bierhoek aanzetten door een knop achter het voorpaneel. 

 

Zaterdagmorgen Keukenmedewerker ( 8.00 – 12.30) 

- Draai de ventilatorknop (naast het alarmpaneel) naar stand 4, deze moet 
aanstaan om het gas te kunnen ontsteken van de frituur en pitten (de 
opstarttijd is ongeveer 10 minuten) 

- De stop (rechtsonder voorin) in de vaatwasmachine doen en aanzetten door 
de rechterknop in te drukken. Opwarmingstijd is ca. een half uur. Zeep regelt 
het apparaat zelf! Apparaat laten draaien door linker knop even ingedrukt te 
houden. 

- Check het Au bain-marie apparaat op voldoende water (er staan 
indicatiestreepjes aan de binnenkant van de bak) en vul eventueel bij. De 
bakken dienen in ca. 3cm water te hangen.  De stekker in het stopcontact 
doen en aanzetten op 80 graden. 

- De stekkers van de tosti-apparaten in het stopcontact doen. 
- Het bonnetjes-apparaat aanzetten dmv de knop en de stekker in het 

stopcontact. 
- Limonade klaarzetten voor de teams; op een papier staat hoeveel wedstrijden 

er gespeeld worden. Voor elk thuis en uit team een eigen kan met juiste 
hoeveelheid plasticbekers. De kannen en aanmaaklimonade staan in het 
kastje onder de uitgifte werkplek en de plasticbekers in het kastje tegenover 
de snoepwand.  

- Het gasfornuis aanzetten voor de satésaus en om eieren te koken. Met de 
linker knop zet je de achterste pit aan en met de rechterknop de voorste. 
Lucifers liggen in het bovenste laatje of op de rand van de uitgifte werkplek. 
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De knop indrukken en op waakvlamstand ingedrukt houden. Met de lucifer de 
pit aansteken in het middenvoorste gaatje. Houdt de knop even ingedrukt als 
het vlammetje brandt en laat hem dan voorzichtig terugkomen en doordraaien 
naar het vuur. Het duurt even voordat de hele pit vlamvat. 

- De benodigde eieren koken voor de broodjes gezond. 
- Satésaus maken door eerst water op te zetten (1 deel water op 5 delen saus) 

en wanneer dit kookt kan de satésaus worden toegevoegd, die in het kastje 
rechts van de frituur staat. Even roeren en dan in de Au bain-marie. 

- Leg voor jezelf je materiaal klaar bij het uitgiftepunt waar jij het lekkerste mee 
werkt. Denk aan snijplank, messen, tang, schoonmaakdoekjes. 

- Let op dat alles goed vol is; mayonaise, ketchup, satésaus, curry, mosterd, 
servetten, frituurbakjes en gesneden uitjes. De kant en klaar uitjes uit het 
zakje halen en in een stenen bakje stoppen met plastic folie (in het zakje gaan 
ze zweten en kunnen ze zondag niet meer gebruikt worden) Uien kun je zelf 
snipperen als deze niet kant en klaar liggen; hele uien liggen in het kastje bij 
de satésaus of in het voorraadhok. 

- Rond half 10 de frituur aanzetten om rustig warm te laten worden. De knoppen 
zitten onder in de kastjes onder de frituurpannen. De standenknop draaien 
naar 2. Vervolgens druk je de rode waakvlam knop in en houdt deze ingedrukt 
terwijl je de zwarte ontstekingsknop (rechts) herhaaldelijk blijft indrukken totdat 
de waakvlam brandt (dit kun je zien door het kleine gaatje boven de knoppen) 
Laat de rode waakvlam knop los en hij gaat volledig branden. Zet de 
standenknop op 4. Laat de frituur langzaam opwarmen en zet hem na een half 
uurtje op stand 7. Tijdens drukte kun je de stand 8 en 9 gebruiken. 

- Uithalen van de snacks (als dit nog niet gedaan is op vrijdag) 
- Check de snackslijst (hierin staat per aantal verwachtte wedstrijden hoeveel 

eruit gehaald kan worden) Leg de snacks op een groot blauw dienblad met 
theedoeken erover. De ballen gehakt mogen direct uit de vriezer in de Au 
bain-marie. 

- Patat voorbakken 

- Gehaktballen niet frituren maar in de Au bain-marie opwarmen. 

Eventueel in de magnetron als ze nog niet warm genoeg zijn 

- Helpen van de wrapmedewerker wanneer daar tijd voor is. 

 

Voorbereiding keukenapparatuur 

- Ventilator 
 

Ventilator aanzetten op stand 4  d.m.v. de grote  zwarte 
knop.  
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- Frituur pannen 
De frituurpannen rond 9.30 uur aanzetten. Aan en uitknoppen zitten onder in 
de kastjes onder de frituurpannen. (zie foto) 
 
 De ronde knop draaien naar stand 2 totdat je een klik 

hoort. Vervolgens druk je de rode waakvlam knop in en 
houd deze ingedrukt terwijl je de grote zwarte knop indrukt 
totdat de waakvlam brandt. Dit moet je soms meerdere 
keren herhalen. Door het kleine ronde gaatje boven de 
knoppen kun je zien of de waakvlam brandt. Laat de rode 
waakvlam knop rustig los en draai de ronde knop naar 
stand 4. Rond 10.00 uur de knop naar stand 7 draaien. 

 
 
 

Zaterdagmorgen Wrapmedewerker ( 8.00 – 10.30) 

- Check de lijst voor de te maken aantallen nav de verwachtte wedstrijden 
 

- Bekertjes gezond: 

 Bekertjes klaarzetten; deze liggen in het voorraadhok en zijn de kleinere 
variant dan de smoothiebekers 

 Groente wassen en snijden; snoeptomaat, wortel, paprika en komkommer 

 De bekertjes mogen flink gevuld worden 

 Afdekken met plastic folie 

 De bekertjes in de barkoeling plaatsen (eventueel extra in de koelkast 
bewaren als voorraad) 
 

- Wraps: 

 Beleg voorbereiden; sla, tomaat en komkommer wassen en snijden. Wraps, 
pesto, mozzarella, kruidenkaas en zalm klaarzetten 

 2 soorten wraps maken;  kruidenkaas, zalm, sla, komkommer 
                              pesto, mozzarella, sla en tomaat 

 Er ligt een recept/handleiding in de keuken, op het plankje naast de 
uitgifteplek 

 De wraps schuin doorsnijden en in de bruine papieren zakjes stoppen (deze 
liggen in het onderste laatje bij de uitgifte werkbank 

 Een aantal wraps in de barkoeling leggen 

 De overige wraps in een plasticbak in de koelkast bewaren 
 

 
- Broodjes gezond: 

 Pistoletjes via Bakker Jeroen of anders afbakken in het oventje 

 Eieren koken wanneer de keuken dat nog niet gedaan heeft 

 Beleg voorbereiden; sla, eieren, tomaat, komkommer wassen en snijden en in 
plastic bakjes klaarzetten 

 2 soorten broodjes maken;  kaas, sla, komkommer, tomaat en ei 
                                  honing-mosterd saus, ham, sla en komkommer 
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 Er ligt een recept/handleiding in de keuken, op het plankje naast de 
uitgifteplek 

 De broodjes in de bruine papieren zakjes stoppen (deze liggen in het onderste 
laatje bij de uitgifte werkbank 

 Een aantal broodjes in de barkoeling leggen 

 De overige broodjes in een plasticbak in de koelkast bewaren 
 
 

- Smoothies: 

 Bekertjes klaarzetten; deze liggen in het voorraadhok, de grotere variant met 
de deksel met gat en zwarte korte rietjes 

 Ingrediënten klaarzetten; mango/bosvruchten uit de ijsvriezer, 
yoghurt/sinaasappelsap (vers) uit de koelkast en honing/kokosmelk uit 
voorraadhok, eventueel ook houdbare sinaasappelsap als er geen verse is 

 Smoothie-apparaat klaarzetten; deze staat in het voorraadhok 

 2 soorten smoothies maken;  mango, kokosmelk, sinaasappelsap en honing 
                                     bosvruchten, yoghurt, honing en evt    
                                     overgebleven bananen 

 Er ligt een recept/handleiding in de keuken, op het plankje naast de 
uitgifteplek 

 Een aantal smoothies in de barkoeling zetten 

 De overige smoothies in de koelkast bewaren 
 

Zaterdagmiddag Barmedewerker ( 12.00 – 15.00)  

- Tussendoor voorraden limonade en snoephoek aanvullen 
- Vaat goed bijhouden in samenwerking met keuken 
- Tafels en bar opruimen, schoonmaken 
- Eventueel prullenbakken legen 
  

- Vóór 13:00 uur mag er geen alcohol worden verkocht! 

Zaterdagmiddag Keukenmedewerker ( 12.00 – 15.00) 

- Limonade klaarzetten voor de teams; op een papier staat hoeveel wedstrijden 
er gespeeld worden. Voor elk thuis en uit team een eigen kan met juiste 
hoeveelheid plasticbekers. De kannen en aanmaaklimonade staan in het 
kastje onder de uitgifte werkplek en de plasticbekers in het kastje tegenover 
de snoepwand.  

- Thee klaarzetten voor de seniorenteams; op een papier staat hoeveel 
wedstrijden en hoe laat er gespeeld wordt. Zowel voor het uit als het 
thuisteam. De plastic bekers in de houten trays (onder Au bain-marie) en in 1 
beker een aantal suikerklontjes en roerstaafjes klaarzetten (op plankje naast 
uitgifteplek). De thee kan gemaakt worden door de waterkoker aan te zetten 
en dit in een grote (thee)thermosfles te bewaren of in de grote fluitketel (onder 
Au bain-marie of op fornuis) 

- Keukenbestellingen verwerken 
- Vaatwasser bijhouden 
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- Keuken opgeruimd en werkbaar houden 
- Voorraad snacks, tosti’s en broodjes bijhouden, eventueel extra uit de vriezer 

halen 
- Eventueel opruimen en afsluiten wanneer er geen aflossing komt (zie 

afsluitprotocol) 
 

Zaterdagmiddag Barmedewerker ( 15.00 – 18.00)  

- Tussendoor voorraden limonade en snoephoek aanvullen 
- Vaat goed bijhouden in samenwerking met keuken 
- Tafels en bar opruimen, schoonmaken 
- Eventueel prullenbakken legen 
- Schoonmaakploeg begeleiden tussen 16:00 – 18:00 
- Alcoholbeleid opvolgen 
- Eventueel opruimen en afsluiten wanneer er geen aflossing komt (zie 

afsluitprotocol) 

Zaterdagmiddag Keukenmedewerker ( 15.00 – 18.00) 

- Limonade klaarzetten voor de teams; op een papier staat hoeveel wedstrijden 
er gespeeld worden. Voor elk thuis en uit team een eigen kan met juiste 
hoeveelheid plasticbekers. De kannen en aanmaaklimonade staan in het 
kastje onder de uitgifte werkplek en de plasticbekers in het kastje tegenover 
de snoepwand.  

- Thee klaarzetten voor de seniorenteams; op een papier staat hoeveel 
wedstrijden en hoe laat er gespeeld wordt. Zowel voor het uit als het 
thuisteam. De plastic bekers in de houten trays (onder Au bain-marie) en in 1 
beker een aantal suikerklontjes en roerstaafjes klaarzetten (op plankje naast 
uitgifteplek). De thee kan gemaakt worden door de waterkoker aan te zetten 
en dit in een grote (thee)thermosfles te bewaren of in de grote fluitketel (onder 
Au bain-marie of op fornuis) 

- Keukenbestellingen verwerken 
- Vaatwasser bijhouden 
- Keuken opgeruimd en werkbaar houden 

- Voorraad snacks, tosti’s en broodjes bijhouden, eventueel extra uit de vriezer 
halen 

- Schoonmaakploeg begeleiden tussen 16:00 – 18:00 
- Eventueel opruimen en afsluiten wanneer er geen aflossing komt (zie 

afsluitprotocol) 

Zaterdagmiddag schoonmaak ( 16.00 – 18.00) 

- Schoonmaken van de kantine, keuken en toiletten volgens 
schoonmaakinstructies 

- Naam en datum invullen op aftekenlijst en in zwarte kantinemap stoppen 
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Zaterdagavond Barmedewerker ( 18.00 – 21.00)  

- Tussendoor voorraden limonade en snoephoek aanvullen 
- Vaat goed bijhouden in samenwerking met keuken 
- Tafels en bar opruimen, schoonmaken 
- Eventueel prullenbakken legen 
- Alcoholbeleid opvolgen 
- Laatste ronde om 20:30 aankondigen 
- Opruimen en afsluiten volgens afsluitprotocol 

Zaterdagavond Keukenmedewerker ( 18.00 – 21.00) 

- Thee klaarzetten voor de seniorenteams; op een papier staat hoeveel 
wedstrijden en hoe laat er gespeeld wordt. Zowel voor het uit als het 
thuisteam. De plastic bekers in de houten trays (onder Au bain-marie) en in 1 
beker een aantal suikerklontjes en roerstaafjes klaarzetten (op plankje naast 
uitgifteplek). De thee kan gemaakt worden door de waterkoker aan te zetten 
en dit in een grote (thee)thermosfles te bewaren of in de grote fluitketel (onder 
Au bain-marie of op fornuis) 

- Keukenbestellingen verwerken 
- Vaatwasser bijhouden 
- Keuken opgeruimd en werkbaar houden 
- Keuken sluiten om 20:00 
- Opruimen en afsluiten volgens afsluitprotocol 

 

Zondagmorgen Barmedewerker ( 9.00 – 13.00) 

Kantine openen  

- Alarm uitschakelen *. 
- Voordeur openen, sleutel ligt op de bar en zit aan de bos met de blauw/witte 

hanger. 
- Checken of alle tafels leeg zijn en de bar schoon is. Anders graag een sopje 

erover! 

- Kassa aanzetten (zie instructies kassa) 
- Bonnetjes apparaat aanzetten d.m.v. knop aan de zijkant  
- Kleingeld in de kassa doen 
- Pinautomaat kassa bierhoek aanzetten eventuele handleiding ligt in de la 

onder de snoepbar 
- Nalopen of er voldoende suiker, melk en theezakjes op de bar staan 
- Fruit neerleggen op de etagére (staat eventueel in voorraadhok) 
- Koelvitrine aanzetten (inclusief lampje) als er nog groentebakjes, wraps of 

smoothies zijn om erin te zetten (check koelkast) 
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Zondagmorgen Keukenmedewerker ( 9.00 – 13.00) 

- Draai de ventilatorknop (naast het alarmpaneel) naar stand 4, deze moet 
aanstaan om het gas te kunnen ontsteken van de frituur en pitten (de 
opstarttijd is ongeveer 10 minuten) 

- De stop (rechtsonder voorin) in de vaatwasmachine doen en aanzetten door 
de rechterknop in te drukken. Opwarmingstijd is ca. een half uur. Zeep regelt 
het apparaat zelf! Apparaat laten draaien door linker knop even ingedrukt te 
houden. 

- Check het Au bain-marie apparaat op voldoende water (er staan 
indicatiestreepjes aan de binnenkant van de bak) en vul eventueel bij. De 
bakken dienen in ca. 3cm water te hangen.  De stekker in het stopcontact 
doen en aanzetten op 80 graden. 

- De stekkers van de tosti-apparaten in het stopcontact doen. 
- Het bonnetjes-apparaat aanzetten dmv de knop en de stekker in het 

stopcontact. 
- Eventueel het warmhoudoventje aanzetten wanneer het 1e thuis speelt.  
- Thee klaarzetten voor de seniorenteams; op een papier staat hoeveel 

wedstrijden en hoe laat er gespeeld wordt. Zowel voor het uit als het 
thuisteam. De plastic bekers in de houten trays (onder Au bain-marie) en in 1 
beker een aantal suikerklontjes en roerstaafjes klaarzetten (op plankje naast 
uitgifteplek). De thee kan gemaakt worden door de waterkoker aan te zetten 
en dit in een grote (thee)thermosfles te bewaren of in de grote fluitketel (onder 
Au bain-marie of op fornuis) 

- Het gasfornuis aanzetten voor de satésaus. Met de linker knop zet je de 
achterste pit aan en met de rechterknop de voorste. Lucifers liggen in het 
bovenste laatje of op de rand van de uitgifte werkplek. De knop indrukken en 
op waakvlamstand ingedrukt houden. Met de lucifer de pit aansteken in het 
middenvoorste gaatje. Houdt de knop even ingedrukt als het vlammetje brandt 
en laat hem dan voorzichtig terugkomen en doordraaien naar het vuur. Het 
duurt even voordat de hele pit vlamvat. 

- Check of er satésaus nog over is van zaterdag in de koelkast, zo niet satésaus 
maken door eerst water op te zetten (1 deel water op 5 delen saus) en 
wanneer dit kookt kan de satésaus worden toegevoegd, die in het kastje 
rechts van de frituur staat. Even roeren en dan in de Au bain-marie. 

- Leg voor jezelf je materiaal klaar bij het uitgiftepunt waar jij het lekkerste mee 
werkt. Denk aan snijplank, messen, tang, schoonmaakdoekjes. 

- Let op dat alles goed vol is; mayonaise, ketchup, satésaus, curry, mosterd, 
servetten, frituurbakjes en gesneden uitjes. De kant en klare uitjes klaar zetten 
of wanneer deze op zijn kun je zelf snipperen; hele uien liggen in het kastje bij 
de satésaus of in het voorraadhok. 

- Rond half 10 de frituur aanzetten om rustig warm te laten worden. De knoppen 
zitten onder in de kastjes onder de frituurpannen. De standenknop draaien 
naar 2. Vervolgens druk je de rode waakvlam knop in en houdt deze ingedrukt 
terwijl je de zwarte ontstekingsknop (rechts) herhaaldelijk blijft indrukken totdat 
de waakvlam brandt (dit kun je zien door het kleine gaatje boven de knoppen) 
Laat de rode waakvlam knop los en hij gaat volledig branden. Zet de 
standenknop op 4. Laat de frituur langzaam opwarmen en zet hem na een half 
uurtje op stand 7. Tijdens drukte kun je de stand 8 en 9 gebruiken. 

- Uithalen van de snacks  
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- Gebruik daarbij ook de overgebleven snacks van zaterdag in de koelkast 
- Check de snackslijst (hierin staat per aantal verwachtte wedstrijden hoeveel 

eruit gehaald kan worden) Leg de snacks op een groot blauw dienblad met 
theedoeken erover. De ballen gehakt mogen direct uit de vriezer in de Au 
bain-marie. 

- Patat voorbakken 

- Snacks voorbakken wanneer er een thuiswedstrijd van het 1e is en warm 

houden in de daarvoor bestemde warmhoudoven 

- Gehaktballen niet frituren maar in de Au bain-marie opwarmen. 

Eventueel in de magnetron als ze nog niet warm genoeg zijn 

 

Zondagmiddag Barmedewerker ( 12.30 – 18.00)  

- Tussendoor voorraden limonade en snoephoek aanvullen 
- Vaat goed bijhouden in samenwerking met keuken 
- Tafels en bar opruimen, schoonmaken 
- Eventueel prullenbakken legen 
- Alcoholbeleid opvolgen 
- Laatste ronde aankondigen om 17:00 
- Opruimen en afsluiten volgens afsluitprotocol 

Zondagmiddag Keukenmedewerker ( 12.30 – 18.00) 

- Thee klaarzetten voor de seniorenteams; op een papier staat hoeveel 
wedstrijden en hoe laat er gespeeld wordt. Zowel voor het uit als het 
thuisteam. De plastic bekers in de houten trays (onder Au bain-marie) en in 1 
beker een aantal suikerklontjes en roerstaafjes klaarzetten (op plankje naast 
uitgifteplek). De thee kan gemaakt worden door de waterkoker aan te zetten 
en dit in een grote (thee)thermosfles te bewaren of in de grote fluitketel (onder 
Au bain-marie of op fornuis) 

- Keukenbestellingen verwerken 
- Vaatwasser bijhouden 
- Keuken opgeruimd en werkbaar houden 

- Voorraad snacks, tosti’s en broodjes bijhouden, eventueel extra uit de vriezer 
halen 

- Keuken sluiten om 17:00 
- Opruimen en afsluiten volgens afsluitprotocol 

Zondagmiddag Barmedewerker ( 16.30 – 19.00) 

Kantine openen   

- Alarm uitschakelen *. 
- Voordeur openen, sleutel ligt op de bar en zit aan de bos met de blauw/witte 

hanger. 
- Checken of alle tafels leeg zijn en de bar schoon is. Anders graag een sopje 

erover! 
- Kassa aanzetten (zie instructies kassa) 
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- Bonnetjes apparaat aanzetten d.m.v. knop aan de zijkant  
- Kleingeld in de kassa doen 
- Pinautomaat kassa bierhoek aanzetten eventuele handleiding ligt in de la 

onder de snoepbar 
- Tijdens de thuiswedstrijd van het 1e mag er enkel plastic op het terras worden 

gebruikt ipv glaswerk. Ook de fris in glas wordt overgeschonken in plastic. 
- Laatste ronde aankondigen om 18:30 
- Opruimen en afsluiten volgens afsluitprotocol  

Zondagmiddag Keukenmedewerker ( 16.30 – 19.00) 

- Keukenbestellingen verwerken; wanneer de keuken pas om 16:30 opengaat 
voor thuiskomende spelers hanteren we een ander assortiment en gaat de 
frituur niet aan 

- Aangepast assortiment; tosti’s, broodjes ham – kaas – worst of plateau met 
blokjes kaas, worst en olijven 

- Vaatwasser bijhouden 
- Keuken opgeruimd en werkbaar houden 
- Keuken sluiten om 18:30 
- Opruimen en afsluiten volgens afsluitprotocol 
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Kassa instructie:  

- In de kantinemap zit een beknopte handleiding om de kassa aan te zetten, 

over de opstart en het gebruik. Naast de kassa ligt een boekje met tips over 

handelingen die niet vaak voorkomen. 
- Het kleingeld mag bij de opstart in de lade gestopt worden. In het geldtasje zit 

een briefje met het bedrag van de hoeveelheid. Dit mag ingevoerd worden in 

de kassa door onderstaande kasmutatie uit te voeren: 
- Gebruik bij contante betaling de knop van ‘wisselgeld’ zodat je altijd nog kunt 

annuleren als men toch liever wil pinnen. 
- Op de kassa terminal heb je de optie om contant geld te laten pinnen: 

Druk op de kassa op de knop ‘beheer’. Onder de knop ‘beheer’ vind je 

meerdere opties. Toets code 1921 

Voer nu eerst het bedrag in wat de klant wilt pinnen. Druk op de knop ‘Pin - > 

Contant’. Als het goed is verschijnt het ingevoerde bedrag op de Pin-terminal. 

De klant moet nu de Pin-transactie voltooien. Als de Pin-betaling is voltooid en 

contante geld in uitgekeerd druk je op de groene ‘ok’ knop. De transactie is nu 

voltooid. 

- Als er gratis producten aan commissies verstrekt worden mogen deze worden 

aangeslagen en vervolgens via betalen en wegboeken op de juiste commissie 

worden afgeboekt. Dit geldt ook voor de eigen consumpties tijdens de dienst. 
- Bij het afsluiten mag het geld worden geteld en in het tasje worden gestopt. In 

de kassa mag worden aangegeven hoeveel eruit gehaald is. 

Kasmutaties registreren (Contant In, Contant Uit) 

U kunt bijvoorbeeld wisselgeld invoeren of bijhouden wanneer u afroomt om te zorgen voor 
minder contant geld in de kantine. Hier kunt u ook “pin naar contant” faciliteren. 

U kunt dit vinden onder "Beheer --> Kas" 

Voer de code 1921 in en het bedrag ‘contant in’ bij opstart of ‘contant uit’ bij afromen of afsluiten 

 

-  
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Alcoholbeleid: 

Onze kantine is een sportkantine waarbij gezelligheid voorop staat. Die gezelligheid 

gaat vaak gepaard met een alcoholconsumptie. Omdat wij als club een 

horecavergunning van de gemeente hebben, zullen we ons aan de strikte regels 

moeten houden als we geen hoge boetes willen riskeren of nog erger onze 

vergunning verliezen. Het is dan ook héél belangrijk dat we onze basiself alcohol 

opvolgen! (zie bijlage) 

- Elke barmedewerker moet in het bezit zijn van een IVA, waarvan een kopie 

moet liggen achter de bar. Deze IVA kan online worden gehaald via 

https://www.nocnsf.nl/iva dit kan thuis, of op een georganiseerde avond in de 

kantine. Deze avonden vinden elk jaar plaats op; de laatste maandag in 

september en de laatste maandag in januari. 

 

Schoonmaak: 

- In de zwarte kantine map zitten lijsten met schoonmaak werkzaamheden 
- De schoonmaakploeg van 16:00 – 18:00 voeren deze taken uit onder 

begeleiding van de kantinemedewerkers 
- Tijdens rustige momenten kunnen de kantinemedewerkers deze taken ook 

reeds uitvoeren  
- De uitgevoerde taken worden aangevinkt op de betreffende lijst met datum en 

namen van de schoonmakers erop vermeld 
 

 

 

 

 

https://www.nocnsf.nl/iva
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Afsluitprotocol:  

- Checken of alle tafels leeg zijn en de bar schoon is. Anders graag een sopje 
erover door schoonmaakploeg. 
 

- Vloer aanvegen en prullenbakken legen (door schoonmaakploeg) 
 

- Fruit en eventuele versproducten in de koelkast neerleggen 
 

- Lijst invullen overgebleven versproducten en in zwarte map stoppen 
 

- Overgebleven snacks in koelkast opruimen voor zondag 
 

- 1 doos broodjes en 1 tostibrood uit de vriezer in de koelkast voor zondag  
 

- Etagère en broodjeskoeling schoonmaken, etagère in voorraadhok zetten 
 

- Keuken apparatuur; alle stekkers verwijderen van de tosti, au bain Marie en 
warmhoudkast 
 

- Gas uit, afzuiger uit en afwasmachine uit (verwijder de stop, maar niet de 
stekker) 
 

- Koffieautomaat bierhoek uitschakelen middels een knop achter het 
voorpaneel. 
 

- Kassaterminals uitschakelen. 
 

- Bonnetjes apparaat uitzetten d.m.v. knop aan de achterkant en stekker in de 
keuken eruit te halen 
 

- Pinautomaten uitzetten (eventuele handleiding staat achter de kassa) en in 
voorraadhok opruimen in doos “pinautomaat” 
 

- Kleingeld uit de kassa halen en in het groene tasje stoppen (dit ligt vaak bij de 
kassa of hangt in het voorraadhok aan een haakje onderin, achter het houten 
deurtje meteen rechts in het voorraadhok) 
 

- In het tasje zit de sleutel en de alarmcode om af te sluiten (of alarmcode via 
app vragen bij weekcoördinator) 
 

- Ook zit er in het tasje een adres waar het geld en de sleutel heengebracht 
mogen worden 
 

- Voordeur afsluiten en schuif erop, sleutel ligt op de snoep bar bij de 
broodjesbak en zit aan de bos met de blauw/witte houten hanger 
 

- Checken of alle ramen gesloten zijn (ook in de commissiekamer) 
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- Lampen en muziek uit (denk aan de schakelaar in het voorraadhok onder de 
muziekinstallatie) 
 

- Voorraadhok afsluiten, sleutel zit aan bos met de blauw/witte houten hanger 
 

- Alarm uitschakelen door de code in te toetsen en op OK te drukken 
 

- Door achterdeur naar buiten en op slot draaien. 
 

- Geldtasje en sleutel afleveren 

 

 


