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Beste KFC’er/ster, 
 
De kantine is dé centrale plek binnen onze vereniging. Hier ontmoeten mensen elkaar, 
spreek je af met je team bij uit- als thuiswedstrijden, vinden de vergaderingen plaats die 
nodig zijn om club draaiende te houden, kan je een kop koffie, frisdrank of een lekkere snack 
nuttigen en vier je je als team de overwinning of kampioenschap. Maar je kan hier ook met 
vrienden een lekker potje tafeltennissen, voetbalbakken, pacman of poolen.  
 
Op doordeweekse dagen wordt de kantine bevoorraad en uiteraard wordt er 
schoongemaakt. Hier is een vaste ploeg vrijwilligers wekelijks heel druk mee.  
 

In het weekend kan de kantine dan volop gebruikt worden, maar daar hebben wij uw 
hulp bij nodig. Daarom heeft KFC al eerder besloten binnen de Algemene 

Ledenvergadering dat alle leden zijn of haar steentje hierin moet bijdragen in de vorm van 
een verplichte kantinedienst 2x per seizoen. Dit betreft éénmaal een kantinedienst van 3 
uurtjes per seizoen per ingeschreven spelend lid. Niet veel, maar met ons ledenbestand 
moet dit genoeg zijn. 
 
Hoe vullen we deze diensten in? Iedere week alle leden afbellen? Dat is onbegonnen werk.  
Laat staan rekening houden en uitpuzzelen of iemand wel of niet kan op die dag. Hiervoor is 
de Voetbal.nl app o.a. voor ontwikkelt. Via deze app kan je jezelf aanmelden voor een 
kantinedienst op een datum en tijdstip dat jou schikt. Van deze mogelijkheid stellen wij in 
het begin van het seizoen alle leden op de hoogte via de website, social mediakanalen en 
groepsapps van de teams. Dit doen wij nogmaals een paar weken later, zo heeft iedereen de 
tijd om zichzelf aan te melden. 
 
Men kan er ook voor kiezen om zich dit seizoen niet in te zetten voor de club (om wat voor 
reden dan ook), dan is er een mogelijkheid om de kantinedienst af te kopen voor € 100,00 
per lid, met een maximum van € 200,00 per gezin. Heb je bijv. een gezin waar 4 kinderen lid 
zijn van KFC is het maximum af te kopen bedrag niet hoger dan € 200,00. 
 
!! Dan komen we bij het punt dat er open plekken zijn in de planning,  hier kunnen we niet 
aan voorbij gaan, want de kantine MOET open. Het systeem gaat dan op zoek naar leden die 
zich zelf dan nog niet hebben aangemeld via de Voetbal.nl app en roostert deze dan in.  
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Deze door KFC ingeplande diensten kunnen niet afgezegd worden. Wel is er een 
mogelijkheid om via de Voetbal.nl app aan te geven dat je deze dienst wilt ruilen. Reageert 
hier niemand op? Dien je zelf vervanging te regelen. Kom je dan alsnog niet opdagen wordt 
er een boete van € 100,00 opgelegd. Dit bedrag is gelijk aan het afkoopbedrag, want door 
niet te komen geef je eigenlijk aan dat je niet inzetbaar bent voor de club.  
 
KFC en kantinecommissie hoopt dat bovenstaande uitleg over de kantinediensten een goed 
beeld heeft gegeven en dat we kunnen rekenen op jullie inzet en begrip. 
 
In de bijlage een handleiding over het gebruik van de voetbal.nl app. 
 
Met vriendelijke groet, 
KFC Bestuur 
 
Contactgegevens Kantinebeheer: 
Marjolein Meijns  
kantine@kfc1910.nl 
 


