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Checklist 
Handboek kantine v.v. Rolder Boys 

De volledige beschrijving van de activiteiten is te vinden op pagina 3 t/m 14. 

Taken kantinedienst bij openen: 
1. Lampen aan, alle deuren van het slot (ook kleedkamers)* 
2. Koffie zetten, boilerknopje voor warm thee water indrukken 
3. Verwarming en radio aan 
4. Eventueel opruimen/schoonmaken, check ook toiletten 
5. Kassa aan zetten en vullen met wisselgeld 
6. Afzuiging keuken op stand 5 
7. Frituur om ca. 10.00 uur aan op 180 graden 
8. Gehaktballen/broodjes/tosti's/kroketten uit de vriezer halen 
9. Thee en ranja voor in de rust van alle wedstrijden gereed maken volgens schema 
10. Werk netjes en schoon 
11. Lege plastic flesjes en blikjes in verzamelbak in de kantine (statiegeld) 

Taken kantinedienst bij afsluiten: 
1. Bij einde dienst opruimen en schoonmaken 
2. Koelingen bijvullen 
3. Geld uit kassa halen, geldlade open laten staan, kassa uitschakelen 
4. Afzuiging uit 
5. FRITUUR UIT! 
6. Koffiezetter en warmhoudplaatjes uit 
7. Afwasmachine uit 
8. Verwarming uit 
9. Lichten uit 
10. Radio uit 
11. Afsluiten, check alle deuren of ze op slot zijn (ook kleedkamers)* 
12. Alarm aanzetten 
13. Buitenverlichting uit door middel van rode knop boven zijdeur (5 min vertraging) 
14. Hekken op slot* 

De vereniging dankt jullie voor de medewerking!! 
  

*Alle benodigde sleutels zitten aan het rode lint 
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Voorwoord 
Handboek kantine v.v. Rolder Boys 

Voorwoord 
In dit handboek zijn de belangrijkste werkinstructies te vinden voor de kantine van v.v. 
Rolder Boys. Ieder spelend lid (dan wel iedere ouder van een jeugdlid) levert via 
kantinediensten een bijdrage aan de vereniging. Uiteindelijk moeten we samen voor de 
club staan. Het handboek beoogt niet compleet te zijn, maar iedereen die 
kantinediensten draait op weg te helpen. Veel dingen wijzen zich vanzelf, maar het kan 
zijn dat er vragen zijn, vooraf of tijdens de kantinedienst. Er kan dan altijd contact 
worden gezocht met de leden van de kantinecommissie: 

Alvast hartelijk bedankt voor je inzet voor de vereniging! 

Mocht je na je dienst enthousiast geworden zijn over het doen van bardiensten?  
Rolder Boys is altijd op zoek naar barvrijwilligers tijdens wedstrijden van het eerste 
elftal op zondagmiddag of op donderdagavond tijdens de trainingen! 

Neem voor meer informatie contact op met Johan Emmens, tel. (06) 22 44 34 88. 

Commissielid Telefoonnummer E-mailadres

Johan Emmens (voorzitter, inkoop) (06) 22 44 34 88 kantinecommissie@rolderboys.nl

Rolf Kersse (planning) (06) 14 71 15 56 kantineplanning@rolderboys.nl
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1. Planning: Wanneer heb ik kantinedienst? 
Met ingang van het seizoen 2014–2015 worden alle spelende leden (en ouders van 
jeugdleden) per team ingeroosterd voor het draaien van kantinediensten. Op die 
manier wordt de betrokkenheid bij de vereniging vergroot: lid zijn van onze vereniging 
is immers meer dan voetbal en daarnaast wordt iets teruggedaan voor anderen die 
de speler zelf het voetballen mogelijk maken. 

Elk team krijgt één of twee weekenden per seizoen toegewezen waarin zij 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van de kantine. Dit betekent concreet dat: 
‣ de kantine (incl. de bestuurskamer en toiletten) op vrijdag dient te worden 

schoongemaakt; 
‣ er op elk dagdeel (zaterdagmorgen, zaterdagmiddag en zondagmorgen) steeds 

minstens 2 personen achter de bar/in de keuken staan; 
‣ de leider van het team zorgdraagt voor een verdeling van momenten en taken over 

personen. 

De kantine is op de volgende dagen en tijden geopend: 
‣ Dinsdag van 19.30 – 22.30 uur 
‣ Donderdag van 20.30 – 24.00 uur 
‣ Zaterdag van 08.00 – 18.30 uur 
‣ Zondag van 08.30 – 14.00 uur (als het eerste thuis speelt tot 18.30 uur) 

De verdeling van teams per speelweekend wordt voor aanvang van het seizoen en/of 
aan het einde van de winterstop op www.rolderboys.nl vermeld. Binnen het team 
draagt de leider zorg voor (communicatie van) de verdeling van momenten en taken 
over personen. Vanuit de kantinecommissie wordt aan de leider een format voor een 
planning aangeleverd dat kan worden ingevuld. Zo kan er binnen het team eenvoudig 
geruild worden, mits doorgegeven aan de leider. 

TIP: Een zaterdag kan best lang zijn. Als er om 15.30 uur nog een wedstrijd is, 
overweeg dan of de zaterdag in 3 delen in te delen is. 

TIP: Wanneer je het tijdens de kantinedienst te druk hebt, vraag dan iemand om je te 
helpen. Omdat vrijwel iedereen al wel eens een kantinedienst gedraaid heeft zit er bij 
veel mensen kennis over het hoe en wat. 

Kantinediensten voor en door kinderen? 
Bij de senioren spreekt dit voor zich, maar bij de jongere jeugd heeft de vereniging de 
verwachting dat ouders deze diensten op zich nemen. Kantinediensten mogen door 
het kind zelf mogen worden gedraaid vanaf de Jeugd Onder 19 (vanaf 17 jaar). 

Bij de Jeugd Onder 17 en de jongere jeugd gaat het altijd om de ouders/verzorgers 
van de ingedeelde. 
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2. Ophalen en terugbrengen van sleutels en wisselgeld 
De EERSTGENOEMDE op de planning van de zaterdag kan het wisselgeld en de 
sleutels van de kantine ophalen bij Johan Emmens op de vrijdagavond tussen 18.30 
en 19.30 uur. Hiervoor graag telefonisch of via de app een afspraak maken op  
(06) 22 44 34 88. Direct na sluiting van de kantine dienen geld en sleutels daar 
weer te worden afgeleverd. 

De EERSTGENOEMDE op de planning van de zondag kan het wisselgeld en de sleutels 
van de kantine ophalen bij Johan Emmens op de zaterdagavond tussen 18.30 en 
19.30 uur. Hiervoor graag telefonisch of via de app een afspraak maken op 
(06) 22 44 34 88. Direct na sluiting van de kantine dienen geld en sleutels daar 
weer te worden afgeleverd. 

3. Bij binnenkomst 
In het weekend is uitsluitend de hoofdingang bij de grote parkeerplaats geopend. De 
hekken kunnen worden geopend met de sleutel met de ‘rondjes’. Dezelfde sleutel kan 
worden gebruikt voor het openen van de zijdeur van de kantine en het uitschakelen 
van de alarminstallatie. 

Uitschakelen van de alarminstallatie 
‣ Sleutel in het alarmslot steken en een kwartslag naar links draaien. 
‣ Het gepiep zal stoppen en het rode lampje zal uitgaan.  

Nu kan met de andere sleutel de tussendeur naar de kantine geopend openen. De 
hoofdingangen van de kantine openen door middel van de draaiknoppen van binnenuit 
(hier is geen sleutel voor nodig). Wanneer alle deuren geopend zijn de sleutelbos in de 
geldtas leggen. 

4. EHBO en AED 
‣ De EHBO-kist staat naast de radio en in de keuken. Met regelmaat wordt deze 

gecheckt en aangevuld door de kantinecommissie. 
‣ Coldpacks voor blessures liggen in de vriezer in de keuken. Deze dienen altijd 

omwikkeld te worden met een schone theedoek en mogen niet op de blote huid in 
verband met het risico op bevriezing. 

‣ Paracetamol mag niet verstrekt worden: de vragende persoon moet het zelf uit de 
blister halen om in te nemen (regelgeving). 

‣ Een AED (automatische externe defibrillator) is aanwezig. Deze hangt buiten, naast 
ingang kleedkamer 3, in de groene kast. Deze is altijd opgeladen en klaar voor 
gebruik. Verschillende bestuurs- en commissieleden en leiders weten hoe zij met het 
apparaat moeten omgaan, mocht de situatie zich voordoen. 

5. Koffie zetten 
Het is verstandig om meteen na binnenkomst koffie te zetten. De instructie hiervoor 
hangt aan de muur direct naast het koffiezetapparaat. Voor de duidelijkheid is deze 
ook op de volgende pagina te vinden. 
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Werkwijze aanzetten koffiezetapparaat 
1. Het apparaat aanzetten door middel van indrukken knop midden onder 

(nummer 1). 
2. Tevens beide warmhoudcontainers aanzetten (nummer 2 en 3). Bij beide 

containers zal een oranje lampje beginnen te branden. 
3. Papieren koffiefilter bovenin (links of rechts plaatsen). Filters en koffie staan in het 

kastje onder het apparaat. 
4. De filter vullen met koffie (standaardmaling): voor 10 liter koffie 6 scheppen; voor 

5 liter koffie 3 scheppen koffie. 
5. Let erop dat de zwenkarm waar het kokende water uitkomt, boven de juiste 

koffiecontainer hangt. Druk vervolgens de knop in die de gewenste hoeveelheid 
koffie aangeeft (2,5 / 5 / 7,5 / 10 liter) en druk op de groene startknop. 

6. 10 liter koffie heeft ongeveer 15 minuten nodig voordat het klaar is. 

 
Let vooral goed op of er veel toeschouwers zijn en zorg ervoor dat er altijd 
voldoende koffie is! Zorg ervoor dat er in principe tot 12.00 uur altijd minimaal 
10 liter koffie klaar staat. 

Op het koffiezetapparaat zit een kraantje waar je kokendheet water kunt uithalen voor 
de thee. Hiervoor vroegtijdig de knop met de thermometer (nummer 4) indrukken. Één 
of twee ketels water permanent op het gasfornuis is wellicht handiger: zo is er altijd 
kokendheet water voorhanden. 
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Beschrijving 
1: aan/uit 
2: verwarmen linker container 
3: verwarmen rechter container 
4: aanzetten heetwatervoorziening 
in boiler. Aftappen van theewater 
kan via tapkraan in het midden 
5: 1/4 container (2,5 liter) 
6: 1/2 container (5 liter) 
7: 3/4 container (7,5 liter) 
8: hele container (10 liter) 
9: starten van programma, 
per 2,5 liter ongeveer 1 ½ 
maatbeker standaard gemalen 
koffie gebruiken 

Kom je er niet uit? 
Vraag dan iemand die vaker dienst 
gedraaid heeft of neem contact op 
met Johan Emmens, 
tel. (06) 22 44 34 88.



7. Voorbereidende werkzaamheden 
‣ Lampen aandoen. De lichtknoppen zitten aan de muur achter de bar, rechts van de 

keukeningang. 

‣ Verwarming aandoen wanneer dit nodig is. Hiervoor hoef je alleen de tijdsschakelaar 
in het midden van de kantine een draai te geven. De nummers geven het aantal uren 
aan dat de kachel zal branden. Tijdens de koude maanden is het handig ook de 
kleedkamers te verwarmen, die knoppen zitten op dezelfde plek. 

‣ Kantine netjes? Geen rommel op de vloer? Tafels en stoelen netjes en schoon? 
Eventueel even de veger erdoor. 

‣ Toiletcheck: zijn deze fris? Handdoekjes eventueel bijvullen. Sleutel hiervoor hangt in 
het sleutelkastje in de keuken. Papieren handdoekjes liggen op voorraad achter in 
het magazijn. Wanneer de toiletten ruiken, even een fris sopje, chloor of iets 
dergelijks erdoor. Eventueel emmer heet water in het putje. Toiletpapier, 
urinoirblokjes, WC-eend liggen allemaal in het magazijn. 

‣ Kassa aanzetten. Achter het scherm (bovenaan de voet rechts) zit een klein knopje. 
Het scherm zal dan aan gaan. De kassa werkt met touchscreen en wijst zich 
eigenlijk vanzelf. Een korte omschrijving van de werking hangt erachter. Vrijwel alle te 
verkopen producten staan in het hoofdscherm “hardlopers”. 

‣ Wisselgeld sorteren in de kassalade. Hoeveelheid wisselgeld kan in de kassa worden 

ingevoerd onder Beheer → Cashflow → Kassa in. 

‣ Afzuiging van de kantine aanzetten. Draaiknop links om de hoek bij binnenkomst van 
de keuken. 

‣ Afzuiging van de keuken op stand 5 zetten. Deze zit aan de paal van de afzuigkap. 
 
LET OP: wanneer de afzuigkap uit is zal het gas automatisch afgesloten zijn. Als de 
afzuiging dus niet aangezet wordt, doet het gasstel het niet! 

‣ Koffiebenodigdheden op de bar zetten (suiker, koffiemelk in kannetjes en 
roerstaafjes). Graag aandacht dat deze schoon en bijgevuld zijn op de daarvoor 
bestemde halve maantjes. Voorraad staat in de kastjes onder de kassa. 

‣ Barcheck: is de bar schoon, zijn de koelkasten bijgevuld en klaar voor gebruik? 

‣ Radio aanzetten. Volume aanpassen naar de sfeer in de kantine. Er kan ook gebruik 
worden gemaakt van Spotify op de computer onder de radio. De 
verantwoordelijkheid en bediening van de geluidsinstallatie ligt bij de kantinedienst. 

‣ Wanneer alles klaar staat … koffie testen! 
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8. Bar klaarzetten 
Op doordeweekse avonden, de zaterdag en op zondagmorgen mag er glaswerk 
gebruikt worden. 

LET OP: glaswerk mag niet meegenomen worden naar de velden! Koffie en thee 
worden altijd in de kartonnen hotcups verkocht. De doos staat onder de bar, extra 
voorraad staat in het magazijn op de stelling naast de koeling links. 

De spoelbak vullen, eerst met water en daarna met een kleine drup glazenreiniger 
(staat een fles onder de spoelbak), glazen spoelen en naast de biertap opstapelen 
(3 hoog). 

ALLEEN BIJ THUISWEDSTRIJDEN VAN HET EERSTE ELFTAL: Controleren in het 
taphok (in het voorraadhok) of er een fust aangesloten staat. Anders bij grote 
verwachte drukte 2 fusten aansluiten en voortappen. Als de tap niet aangesloten is 
kunnen er flesjes bier geserveerd worden. De voorraad staat in de koelcel. Op 
zaterdag mag er tot 13.00 uur geen alcohol worden verkocht. 

Toelichting: In de linker afbeelding staat het fust goed aangesloten en kan de tap worden 
gebruikt: het zwarte kraantje staat horizontaal (gelijk met de slang). In de middelste afbeelding 
staat het kraantje verticaal (haaks op de slang), het fust is ‘uit’. De drukmeter op de rechter 
afbeelding moet tussen de 2,0 – 2,5 bar aangeven. 

Koelkasten volledig bijvullen. Op zaterdag tot 13.00 uur uitsluitend sportdrank en 
frisdranken, op zaterdagmiddag en zondag mogen eveneens bier, wijnen (wit droog, 
wit zoet en rosé) en blikjes Cola Berenburg worden verkocht. Rode wijn niet in de 
koeling, maar staat op een planchet tegen de achterwand. Alle voorraad aan dranken 
staat in de grote koelcel in het magazijn. 

Voor frisdranken en wijn kunnen de steekkoelers gebruikt worden die in het midden 
van de koeling onder de bar zitten, dan hoeft niet telkens de deur van de koeling open.  
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Daarnaast snoepgoed bijvullen (voorraad staat in de kasten eronder) en minimaal 
10 droge worsten “verkoopklaar” hebben hangen (voorraad ligt in de diepvries rechts). 

Op de zaterdag en zondag mogen thuisteams senioren maximaal 1 krat bier mee de 
kleedkamer in nemen, na afloop van de wedstrijd, af te halen bij de bar. Daar geldt 
een speciale prijs voor. Op de kassa staat deze onder scherm “Alcoholische dranken”. 
Dit krat MOET binnen of op het afgeschermde terras genuttigd worden, ook bij mooi 
weer. Het is niet toegestaan eigen meegebrachte alcohol op het sportpark te 
nuttigen. 

9. PIN 
Er wordt steeds meer via PIN afgerekend, dat kan via de kassa. Knop “betalen”> PIN. 
Te betalen bedrag verschijnt dan op het pin-apparaat, waarna de klant kan pinnen, via 
pincode of contactloos. 

Het pinapparaat werkt alleen als er een papierrolletje in zit. Als de PIN weigert op de 
kassa, is vrijwel altijd het papierrolletje op. Pinautomaat klepje open maken, nieuw 
rolletje erin en weer afsluiten. Nieuwe rolletjes liggen in een doos in het kastje onder 
de pinautomaat. 

10. Keuken 
Op doordeweekse dagen is er geen keukenverkoop. 
Op zaterdag alleen frituur en tosti’s. 
Op zondag frituur, tosti’s en gehaktballen. 

Rond 10.00 uur kan de frituur worden aangezet op 180 graden. 

Bij een eventuele vlam in de (frituur)pan hangt er een blusdeken in de keuken. Doof 
vet nooit met water, maar dek het vuur af met de blusdeken. 

Altijd een aantal broodjes (8 stuks) ontdooien voor broodjes hamburger / kroket o.i.d. 
Ook een stuk of 8 tosti's en wat kroketten uit de vriezer halen. Ontdooid moeten tosti’s 
4 minuten in het tosti-ijzer en kroketten 5 minuten in de frituur. Frikandellen zijn klaar 
als ze beginnen te drijven in het vet. 

Alleen op zondag een verse pan jus maken. Jusverpakking staat in de voorraadkast. 
Gehaktballen in de magnetron ontdooien (10 stuks 7.30 minuten). Wanneer er ’s 
morgens en ’s middags gevoetbald wordt kunnen er rustig 30 tot 40 ballen klaar 
staan voor verkoop. 

LET OP: zet het vuur niet te hoog zodat de ballen te gaar worden. Bij Rolder Boys 
hebben we kritische gehaktbaleters… 

Als er zondag ook voetbal is, hoeven de ballen zaterdag einde dienst niet terug in de 
vriezer, ze zijn dan zondag mooi ontdooid. 
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Af te rekenen keukenartikelen (incl. droge worst) staan in de kassa onder het tabblad 
“Keuken”, rechts bovenin het scherm. 

Het is het meest handig om bestellingen één voor één af te handelen en de keuken 
netjes houden. Dat scheelt aan het eind van de dag veel opruim- en schoonmaakwerk. 

11. Vaatwasser 
Tegen 10.00 uur kan de vaatwasser worden aangezet. Vergeet niet de stop binnenin 
de machine te plaatsen. Het duurt overigens behoorlijk lang voordat de machine 
gebruikt kan worden. Wanneer er maar een paar wedstrijden zijn gelieve niet aan te 
zetten in verband met stroomverbruik, maar met de hand afwassen. 

Wanneer de machine op temperatuur is gaat het oranje lampje uit. Daarna een 
schepje waspoeder in de machine gooien, staat naast de machine en een draai aan 
de knop rechtsboven geven. Na enkele minuten zal de afwas al schoon zijn. 

12. Thee en ranja in de rust 
In de rust krijgen de spelende voetbalteams thee of ranja in de kleedkamers. In de 
keuken hangt een overzicht maken van de wedstrijden (met tevens de tijden wanneer 
de rust gepland staat) inclusief kleedkamernummers (anders even vragen aan de 
wedstrijdcoördinator in de bestuurskamer/multifunctionele ruimte). De thee of ranja 
moet vijf minuten voor aanvang van de rust in de kleedkamers worden gezet. 

Ranja staat in jerrycans onder de werkbank in de keuken. Ernaast staan 
schenkkannen (plastic transparant). Tot de aangegeven streep vullen met ranja en 
aanvullen met water. Per team ongeveer 10–15 plastic bekertjes in de hiervoor 
bestemde houders klaarzetten. 

Thee kan in dezelfde houders klaargezet worden in de kartonnen bekers met het 
Rolder Boys logo. 2 grote theeketels met water vroegtijdig op het gasfornuis zetten. 
Per ketel 2 of 3 viergrams theezakjes gebruiken. 2 minuten wachten en inschenken. 
Eén grote volle ketel is net genoeg voor twee houders (teams). 

Leeftijdscategorie Speelduur Thee of Ranja

Jeugd Onder 7/8/9 2 x 20 minuten Ranja

Jeugd Onder 10 2 x 25 minuten Ranja

Jeugd Onder 11/12 2 x 30 minuten Ranja

Jeugd Onder 13 2 x 30 minuten Thee

Jeugd Onder 14/15 2 x 35 minuten Thee

Jeugd Onder 17 2 x 40 minuten Thee

Jeugd Onder 19 en senioren 2 x 45 minuten Thee
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13. Schoon houden, maken en opruimen 
Tijdens de dienst graag proberen om netjes te werken. Altijd een fris 
schoonmaakdoekje achter de bar om regelmatig de bar, tafels en het werkblad te 
kunnen afnemen. 

Volle afvalzakken in de container bij het tennisgebouw gooien en direct een nieuwe zak 
in de desbetreffende afvalbak doen. Nieuwe zakken liggen onder het tosti-ijzer of op de 
stelling rechts in het voorraadhok. Na de dienst de kantine veegschoon achterlaten. 
Het meeste grote (zicht)afval opruimen. De toiletten checken en eventueel volle 
afvalbakken met papieren doekjes legen. 

Bedenk dat na jouw dienst er een andere dienst komt die ook graag schoon wil 
beginnen. 

In het magazijn achter de keuken liggen voorraden toiletpapier, schoonmaakmiddelen, 
vegers, urinoirblokjes, dweilen, papieren handdoekjes, maar ook speciale zakken voor 
statiegeld petflessen/blikjes etc. Na een dienst lege flessen (emballage) opruimen en 
vervolgens in het magazijn zetten. 

Koffiemachine legen, koffiefilter legen en doorspoelen met heet water. Uitzetten 
wanneer deze en het lekblad schoon is. 

Wanneer er bier getapt is de bar goed schoonmaken met een sopje (Andy of iets 
dergelijks). De lekbladen afdrogen. Als laatste een beetje chloor in de afvoeren spuiten 
tegen slijmvorming en stank. 

Kortom: alles wat gebruikt is schoon achterlaten. Hiermee voorkomen we 
schimmelvorming, stank, etc. De kantine is dan weer klaar om gebruikt te worden 
en niemand laat een ander met de rommel zitten! Doordat vrijwel nooit dezelfde 
personen achter elkaar aan dienst hebben, gewoon alles schoon achterlaten, dan 
wordt er niets vergeten. 

14. Statiegeld petflesjes en blik 
Statiegeld zit op alle petflesjes (AA Drink, water, etc.) en op blik (Cola Berenburg etc.). 
Wij berekenen dit vooralsnog niet door aan klanten. De klant wordt geacht het lege 
flesje/blikje in de box in de kantine te deponeren, de club krijgt het statiegeld dan 
terug via de groothandel. Plastic flesjes en blikjes kunnen in dezelfde box. Als de box in 
de kantine vol is, deze dan leegmaken in een daarvoor bestemde speciale zak, 
afsluiten met een daarvoor bedoelde tiewrap en in het voorraadhok plaatsen. Deze 
zakken gaan terug naar de groothandel. 

15. Eigen verbruik en vrije verstrekkingen 
Rolder Boys heeft duidelijke regels voor het eigen verbruik van vrijwilligers. Deze regels 
zijn er om waardering naar vrijwilligers uit te spreken, handvatten te bieden aan de 
barvrijwilligers en om willekeur te voorkomen. 
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In de bestuurskamer zal door het bestuurslid van dienst, de gastheer of gastvrouw 
koffie en/of thee worden geserveerd aan trainers, leiders, scheidsrechters en 
begeleiding van bezoekers.  

Door de kantinedienst en de gastheer/gastvrouw kunnen tijdens de dienst twee 
consumpties en vrij koffie/thee worden genuttigd. Overige vrije verstrekkingen zijn niet 
toegestaan: elke consumptie dient afgerekend te worden (contant of pin). Etenswaren 
(tosti’s, snoep, etc.) zijn niet vrij en worden alleen tegen betaling verstrekt. 

LET OP: alle eigen verbruik moet wel geregistreerd worden in de kassa (onder 

Betalen → wegboeken → eigen verbruik). De voorraad is namelijk gekoppeld aan de 
verkopen. 

16. Kassa tellen / opmaken en afsluiten 
BELANGRIJK: Elke consumptie moet direct worden afgerekend: “opschrijven” en/
of later betalen is niet toegestaan: geen geld is geen verstrekking. 

Wanneer nagenoeg alles schoongemaakt en opgeruimd is kan de opbrengst van de 
dag worden geteld. ALTIJD met minimaal 2 personen tellen! De kasstaat wijst zich 
vanzelf en moet volledig ingevuld door beide tellers worden ondertekend. 

De kasstaat kan met het geld in het rode kistje gedeponeerd worden, welke aan het 
eind van de dag bij het verantwoordelijke bestuurslid ingeleverd moet worden (zie 
hoofdstuk 2). 

Bij vertrek een laatste check doen of alles uit is, zoals afzuigkap (en dus ook het gas!), 
eventuele warmhoudplaatjes, het koffiezetapparaat, de frituur, oven en vaatwasser. 

Lampen moeten allemaal uit. In de toiletten gaat dit automatisch. 

TIP: Bij de ingangsdeur vanaf het alarm zit een lichtknop, rechts als je binnenkomt. 
Daarmee kunnen de laatste twee lampen uit worden gedaan, zodat je niet door een 
donkere kantine hoeft te lopen. 

Afsluitprocedure 
‣ De hoofdingangen afsluiten met de draaiknoppen, incl. de deur naar het 

rokersterras. Ook de deuren naar het magazijn en de deur naar de gang van 
kleedkamer 7/8 in de keuken afsluiten. 

‣ Controleren of kleedkamers afgesloten zijn, sleutel hangt aan de sleutelbos. 
‣ Vervolgens dient de tussendeur tussen de kantine en de hal afgesloten te worden 

met de sleutel aan de sleutelbos. 
‣ Het alarm kan aangezet worden door de sleutel met rondjes in het alarmslot naast 

de deur te steken en een kwartslag naar links te draaien. Het alarm zal meteen 
gaan piepen en er brandt een groen en rood lampje. Je hebt nu 20 seconden om de 
kantine af te sluiten. 
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‣ Wanneer dit niet lukt zal het alarm afgaan. Mocht dat gebeuren dan kun je dit 
verhelpen door wederom de sleutel een kwartslag naar links te draaien, waardoor 
het alarm wordt uitgeschakeld. De procedure daarna opnieuw opstarten en de deur 
sneller afsluiten. 

‣ Als het donker is als je de kantine verlaat, kunnen met de groene drukknop buiten bij 
de deur, de lampen aan het gebouw aan gedaan worden. Druk daarna de rode knop 
in en de lampen gaan dan automatisch na ongeveer vijf minuten uit, zodat je niet in 
het donker hoeft te lopen. 

‣ Even controleren of alle deuren (kleedkamers e.d.) op slot zijn en daarna alle hekken 
afsluiten (naast het jeugdstadion blijven de hele dag gesloten). Buitendeur en hek 
werken allemaal op dezelfde sleutel. 

‣ Vervolgens het geld en de sleutels meteen wegbrengen, zie hoofdstuk 2. 

Bedankt!! De kantinedienst zit erop! 

Algemene huisregels 

Rolder Boys kent de volgende huisregels die voor iedere bezoeker gelden: 
‣ Achter de bar horen alleen de kantinedienst en de gastheer/gastvrouw. Het is 

trainers, leiders, etc. niet toegestaan achter de bar of in de keuken te komen. 
‣ Roken is verboden in de hele kantine, dus ook in de keuken en de bestuurskamer! 
‣ Het rokersterras is achter de kantine. 
‣ Voor consumptie op het terras zijn plastic bekers beschikbaar. Glaswerk buiten het 

afgescheiden terras (plantenbakken met kettingen) is op grond van KNVB- en 
gemeentelijke voorschriften niet toegestaan. 

‣ In de bestuurskamer kunnen glaswerk en flesjes bier gebruikt worden. Glaswerk en 
bierflesjes moeten in de bestuurskamer blijven en mogen niet mee de kantine in. De 
gastheer/-vrouw zal hier op toezien. 

‣ Kratjes bier mogen niet van huis worden meegebracht. 
‣ Wanneer een seniorenteam na afloop van de wedstrijd bier in de kleedkamer wenst, 

kan er maximaal één krat met bier aan de bar besteld worden, welke na het 
douchen afgerekend kan worden. 

‣ De koelingen in de kantine zijn alleen bestemd voor de verkoop. Van huis 
meegebrachte producten kunnen hier niet ingezet worden. Bijvoorbeeld zelf een 
kratje bier meenemen i.v.m. een verjaardag is niet toegestaan. 

‣ Op zaterdagen worden er tot 13.00 uur geen alcoholische dranken verkocht. 
‣ Alcoholhoudende dranken worden uitsluitend verkocht aan personen van 18 jaar of 

ouder: 
- inschatting maken van leeftijd 
- bij twijfel, vragen om een legitimatiebewijs 
- wanneer de persoon in kwestie te jong is begrip tonen, de regels kort toelichten en 

een alternatief aanbieden.
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