
Kantinedienst op zaterdag 
Wat zijn de taken? 

 

De kantine wordt geopend door iemand van kantinezaken. Deze zorgt voor het geld, licht, openen 

van kleedkamers, tv en de verwarming. Rond de aanvang van de eerste dienst is er van de 

kantinecommissie vaak iemand aanwezig waar men met vragen terecht kan. 

Daarna wordt het overgedragen. 

 

Taken: 

 

- ongeveer 6 broodjes kaas smeren  

- mandjes met suiker- en melkzakjes, lepeltjes en thee aanvullen 

- voor jeugdteams wordt er ranja geschonken in de rust 

- de scheidsrechter wordt gevraagd wat hij wil drinken, in de rust. 

- aanvullen van producten indien nodig, hierbij geldt: het oudste vooraan 

- hou de kantine netjes en opgeruimd – denk ook aan het terras 

- laat geen vaatwerk achter voor de volgende dienst, maar ruim dit op 

 

Weetjes: 

- de kleedkamersleutel voor de scheidsrechters ligt in het kastje onder de bar samen bij de fluitjes. 

Vergeet deze niet terug te vragen!! 

- TIJDENS DE JEUGDWEDSTRIJDEN WORDT GEEN ALCOHOL GESCHONKEN 

- ALLEEN AANGESCHREVEN KANTINEDIENSTEN KOMEN ACHTER DE BAR. 

- De frituur gaat niet aan op zaterdag, er worden alleen broodjes kaas, ballen gehakt en tosti’s 

verkocht. 

- In de vriezer  liggen icepacks voor het koelen van blessures. Denk eraan dat deze weer 

teruggelegd worden!! 

 

 

De laatste kantinedienst sluit af: 

- kleedkamers controleren en schoon achterlaten. 

- tafels en stoelen netjes achterlaten, indien nodig schoonmaken 

- vloer aanvegen 

- in de keuken apparaten schoon en uit, keuken schoon achterlaten 

- geld en munten tellen en in daarvoor bestemde zakje doen.                                                                                     

- Vul alles op het daarvoor bestemde formulier in.  

- leg de tas met geld in de diepvries en doe hem op slot. Breng de sleutels na het afsluiten naar   

Mulderskamp 44 en doe die in de brievenbus 

- ALLE BUITENDEUREN OP SLOT – VERGEET HET MATERIAALHOK NIET 

 

 Wij wensen jullie een fijne en gezellige dienst toe als gastheer/ gastvrouw van de Hoven 

 

Namens de kantinecommissie, 

 

René Riethorst. 

06-38908587 

Gertie Franken 

06-15520374 


