
Bericht voor de ouders en/of verzorgers van onze jeugdleden 

Onze vereniging draait voor het overgrote deel op vrijwilligers. Op elk vlak binnen onze club zijn er 7 

dagen per week mensen belangeloos bezig met en voor onze mooie en gezellige voetbalvereniging 

SSS. 

Veel functies en/of taken zijn dan ook vervuld. Er is er echter eentje die ons zorgen baart. Dat betreft 

de keukenbezetting in de kantine. 

Hoewel ook daar vrijwilligers hun steentje bijdragen komen we er in de keuken nog flink wat tekort 

om de 2e seizoenshelft op te kunnen vullen. Met als gevolg dat op sommige zaterdagen de keuken 

niet open kan omdat er geen bezetting is. Geen broodje, snoep, patat of iets anders voor onze 

(jeugd)leden. Ook voor onze tegenstanders, scheidsrechters en toeschouwers kunnen we dan helaas 

niet de gastheer zijn die we graag willen zijn.  

Wij doen graag beroep op jullie als ouders/verzorgers van onze jeugdleden om je steentje bij te 

dragen om dit probleem op te lossen. Als zoveel mogelijk mensen zich aanmelden voor een 

keukendienst dan kost het je slechts 3 uurtjes van je vrije tijd tot aan de zomerstop. Samen 

inschrijven kan natuurlijk ook, wel zo gezellig en de tijd vliegt voorbij. 

Mogen we rekenen op jullie hulp?  

Hoe gaat het in zijn werk? 

Schema: 
Bijgaand treffen jullie een schema aan waarin de jeugdteams van SSS vermeld staan. Op die datum 
rekenen we op ouders/verzorgers van deze jeugdleden. Geef op het formulier aan welke datum en 
tijdstip je voorkeur heeft. Het formulier tref je hier aan. 
 
En dan? 
Je ontvangt een bevestigingsmail van SSS. Ga je voor de eerste keer een keukendienst draaien, dan 
verwachten we je aan half uurtje van tevoren, zodat we je de instructies voor een soepele 
keukendienst kunnen geven. Er zal altijd een ervaren persoon in de buurt zijn. 
 
Al laatste: 
Wij bedanken je bij voorbaat voor je aanmelding. Je wordt dan onderdeel van de gezellige bar- en 
keukendienst crew van SSS. Je zult er geen spijt van krijgen! 
 

De kantinecommissie van SSS 

 

 

 

 

 

https://www.sssklaaswaal.nl/906/schema-keukenbezetting-2e-seizoenshelft-2022-2023/
https://www.sssklaaswaal.nl/905/aanmelding-medewerker-ster-keuken-sss/

