
Beste leiders en ouders van de jeugdelftallen (behalve JO 19-1),  
 
 
Het seizoen 2017/2018 gaat binnenkort van start!! Veel veranderingen met nieuwe indelingen bij de KNVB, 
maar ook wij van de kantinecommissie hebben dit jaar besloten wat veranderingen door te voeren ten 
aanzien van de kantine- en bestuursdiensten. Na evaluatie van diverse problemen, een enquête die vorig 
jaar gehouden is en ook de feedback die we van teams aan de bar krijgen hebben wij meegenomen in de 
overwegingen.  
Zie dit als een pilot, welke wij aan het eind van het seizoen zullen evalueren. Misschien bevalt het wel goed. 
Je merkt, ook wij zijn zoekende naar een vorm waarin we het verplichte “vrijwilligerswerk” in de kantine het 
beste vorm kunnen geven, zodat we als club en vrijwilligersorganisatie nog jaren voort kunnen. Derhalve 
zijn adviezen en commentaar uiteraard welkom, het liefst uiteraard opbouwend en dan ook meedenkend 
hoe een en ander te verbeteren is.  
Wij zijn bereikbaar via kantinecommissie.tosactief@gmail.com of kantine@tosactief.nl. Uiteraard zijn 
wij ook in de kantine aan te spreken. 
 
Om een en ander goed te regelen, de communicatie goed te laten verlopen zodat iedereen weet wat te 
doen, maar ook om verantwoordelijke teams aan te spreken indien er problemen zijn, willen wij graag van 
elk team 2 contactpersonen gericht op de kantine. Dit kan jij zelf zijn als leider, maar mag uiteraard ook 
iemand zijn aan wie jij de organisatie van de kantinediensten delegeert. Graag ontvang ik voor 9 
september  twee namen, met mailadres en telefoonnummer, die deze verantwoordelijkheid voor het team 
gaan dragen. Dit kan via een van bovenstaande mailadressen. Het mooiste voor ons is uiteraard als dit 
personen zijn die al bekend zijn met de club, met ons, met de gebruiken, en helemaal mooi….. met de 
horeca. Zijn die er niet, dan is uiteraard ieder ander welkom!! 
 
Op woensdag 13 september zullen wij een instructieavond houden. Graag zien we hier 2 ouders per team 
om uitleg en instructies te krijgen. Het werkt uiteraard het prettigst voor iedereen als je ook weet wat er van 
je verwacht wordt!! Ook wij vinden het niet leuk om mensen op de fouten te wijzen, dus leggen we het liever 
vooraf goed uit ;) 
 
 
Nu we deze algemene introductie gehad hebben gaan we even kort in op de veranderingen die er dit jaar 
zullen zijn. Nogmaals, reactie hierop kan via bovenstaande adressen. 
1 kleine uitzondering: Gedurende de eerste bekerwedstrijden vooraf aan het seizoen hanteren wij 
nog de oude methode dat de betreffende spelende teams zelf bardienst moeten draaien tijdens hun 
wedstrijd. 
 
 

1. Kantine-/keuken-/kleedkamerdienst (vanaf hier kantinedienst genoemd) 
Allereerst wil ik benadrukken dat onderstaande veranderingen deels ook zijn voortgekomen uit een 
enquête die vorig jaar is gehouden onder een deel van de leden. Resultaten hiervan kunnen 
desgewenst worden opgevraagd. 
 
Dit jaar wordt de kantinedienst per team anders ingedeeld, langere diensten en meer mensen per 
team, maar wel minder diensten per jaar en in totaal ook minder uren per jaar. Het team wordt 
vooraf ingedeeld, waarbij het dus kan zijn dat je als team aan de beurt bent terwijl je niet thuis 
speelt. Hierbij ben je een deel van de ochtend verantwoordelijk voor de kantinedienst met minimaal 
3-4 personen per dienst. Kijk hierbij ook een beetje naar de verdeling van mensen, zodat de meer 
ervaren of bekenden van de club niet allemaal tegelijk zijn en de onervaren de volgende keer de 
pineut zijn. 
 
Wij beseffen dat dit mogelijk heel vervelend klinkt, toch zijn er veel mensen / teams geweest die 
hebben aangegeven graag ruimer van te voren te weten wanneer ze mensen moeten leveren voor 
de bardienst. Helaas is deze methode de enige manier waarop wij dat kunnen organiseren, 
aangezien de wedstrijden verder niet ruim genoeg van te voren bekend zijn en er nog tot vlak voor 
het weekend wijzigingen kunnen plaatsvinden.  
 
Daarnaast zullen de kantinediensten op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond 
vervallen vanaf dit jaar. Dus nog een zorg minder om ouders te regelen voor deze taak.  
Dit houdt echter ook in dat de kantine voor de kinderen gesloten is. Zij kunnen bij de kleedkamer 
en daar eventueel water uit de kraan drinken. 
 
 
Voordeel voor u:  



- Minder diensten / diensturen per team 
- Verder van te voren bekend 
- Geen diensten meer door de weeks 

 
 

Wij zullen zorgen dat er instructies en aftekenlijsten voor handen zijn, zodat je eigenlijk niets meer 
kan vergeten. 
 
Mocht een bepaalde datum niet uit komen, dan is het jullie eigen verantwoordelijkheid om deze 
dienst met een ander team te ruilen en dit door te geven aan de kantinecommissie. Indien de 
betreffende ruil niet wordt doorgegeven, blijf het betreffende door ons ingedeelde team 
eindverantwoordelijk. 
 
 
Wat verwachten we tijdens de kantinedienst: 
- Verkoop van drank- en etenswaren.  
- Schoon achterlaten van keuken, kantine en toiletten voor de middagploeg 
- Eindverantwoordelijkheid over de kantine, inclusief het opstarten ervan, voor de duur van de 

dienst zoals deze vooraf aangegeven wordt. 
 

 
 

 
2. Schoonmaak  

Wij hopen met bovenstaande ingrepen de diensten voor een ieder leuker en lichter te maken.  
Echter zullen wij wel van elk team, 1x per jaar 1 ouder (meer mag altijd) vragen om een grote 
schoonmaak te houden. Deze data zullen 3-4x in het seizoen ingepland worden, waarschijnlijk 
rondom de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie en aan het eind of begin van het seizoen.  

 
 
 

3. Paastoernooi 
Graag willen wij er ook op wijzen dat wij 1x per jaar een lang weekend paastoernooi organiseren 
voor uw kinderen. De bardiensten die hiervoor noodzakelijk zijn zullen los gecommuniceerd 
worden. Gezien de grootte van het toernooi dient u er rekening mee te houden dat op deze dag 
mogelijk meer mensen en langere diensten van uw team worden verwacht, dit om de organisatie 
soepel te laten verlopen en te voorkomen dat er 4 mensen een heel weekend van begin tot eind de 
pineut zijn. 

 
 
 
Wij hopen uiteraard op jullie sportieve medewerking en volledige inzet. Voor vragen, adviezen en 
suggesties zijn wij altijd beschikbaar. Wil je meedenken of je regelmatiger inzetten voor de kantine, dan ben 
je uiteraard welkom om ons te ondersteunen! 
Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat het een mooi seizoen wordt, waarbij iedereen van de club kan 
genieten.  
 
 
Met sportieve groet, 
 
De kantinecommissie 
Patrick Moerbeek, Sabina Steussy, Ina Jansen, Adeline Kooijmans 


