
Beste leiders / teamcaptains van de senioren elftallen en JO19-1, 
 
 
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, wij beseffen dat teams bij wie de zaken redelijk op orde waren zich mogelijk gedupeerd 
kunnen voelen. Misschien bevalt het juist 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. 
 
Als contactpersonen zullen wij dezelfde contactpersonen gebruiken als de seniorencommissie. Wil je als 
team 1 of 2 andere contactpersonen speciaal voor de kantine, stuur daar dan even naam, telefoonnummer 
en mailadres van naar een van bovenstaande adressen. Graag voor 9 september. 
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!! 
 
Wij zullen ergens komende tijd een instructie-avond organiseren om de nieuwe vorm nog een keer toe te 
lichten en ook de nieuwe taken die daar bij komen kijken. Het werkt uiteraard het prettigst voor iedereen als 
je ook weet wat er van je verwacht wordt! Wij zijn bereid om deze uitleg en begeleiding met enthousiasme 
te verzorging indien daar vraag naar is! 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 na hun 
wedstrijd. 
 

1. Bestuursdienst 
De losse bestuursdienst zoals deze vorig jaar is ingevoerd voor de senioren komt te vervallen. 
Gezien de KNVB heeft gezorgd dat alles vooraf is in te voeren en er alleen nog een akkoord van 
captains en scheidsrechter nodig zou zijn, achten wij deze dienst niet langer nuttig.  
Echter….. Teams, zowel uit als thuisspelend, zullen nog steeds ontvangen moeten worden en een 
kleedkamer toegewezen moeten krijgen. Hier komt een stukje verantwoordelijkheid bij voor de 
barcrew: 
- Uitdelen van de kleedkamersleutels zoals aangegeven op het verstrekte schema 
- Innen van de borg voor de kleedkamer 
- Zorgen dat alle kleedkamers aan het eind van de dienst veegschoon zijn achtergelaten en de 

prullenbakken zijn geleegd. Dit kan door alle teams te controleren voordat de borg wordt terug 
gegeven of je doet het zelf als dienstploeg, aan jullie de keuze. 

- Aanspreekpunt zijn bij problemen van bestuurlijke, kantine-technische of spoedeisende aard 
en weten wie je voor welk onderdeel moet / kan bereiken voor betreffende problemen. Wij 
zullen zorgen voor een lijst met de diverse contactpersonen. 

 
2. Bar-/keukendienst (vanaf hier kantinedienst genoemd) 

Dit jaar wordt de kantinedienst op zaterdag door de zondag-elftallen verricht en de kantinedienst op 
zondag door een zaterdag-elftal. Hierbij ben je de gehele middag verantwoordelijk voor de 
kantinedienst met minimaal 6 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 zullen zorgen dat er instructies en aftekenlijsten voor handen zijn, zodat je eigenlijk niets meer 
kan vergeten. 
Wij proberen alle diensten zo eerlijk mogelijk te verdelen over alle teams, hierbij zal je ongeveer 5x 
per jaar als team aan de beurt komen. Hierbij zit voor elk team een inhaal-/bekerweekend, waarbij 
je dus een mazzeltje kan hebben dat je een makkelijke dag hebt of zelfs niet hoeft te komen. 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.  
- Uitgeven van de sleutels voor de kleedkamers, zie ook boven 
- Schoon achterlaten van keuken, kantine en kleedkamers, zie ook boven (aanrecht en 

gootsteen leeg en schoon en barblad en spoelbak  geen glazen meer laten staan, toiletten). 
- Keuken, kantine en toiletten dienen ook gedweild te worden aan het eind van de dag, zodat 

ook de ploeg die de volgende dag binnenkomt van een schone kantine gebruik kan maken 
- Eindverantwoordelijkheid over de kantine, inclusief het afsluiten ervan, voor de duur van de 

dienst zoals deze vooraf aangegeven wordt. 
 

 
 
Waar dien je nog meer op te letten bij de kantinedienst (overigens ook op trainingsavonden): 
 
1. Zorg altijd dat er een tag aanwezig is binnen je team om af te sluiten. 
De laatste in het gebouw sluit af!!! Wil het verantwoordelijke team weg, dan zal de rest ook het 
pand moeten verlaten. Alleen in zeer goed en duidelijk overleg kan hierop een uitzondering worden 
gemaakt, laat hierbij het liefst aan ons weten aan wie en op welk moment de verantwoordelijkheid 
is overgedragen.  
Let op: dit kan dus alleen als er nog een tag is om af te sluiten onder de aanwezigen. Het 
gebeurde te vaak dat men wel graag wilde blijven hangen, maar er dan om 00.00 achter komt 
dat er geen tags meer zijn voor het alarm. Dit vinden wij als kantinecommissie niet zo leuk. 
 
2. Wanneer je aanwezig bent, omdat je als team terug komt na een uitwedstrijd ben je verplicht om 
een mannetje mee te laten draaien met bardienst en schoonmaak. 
 
3. De kantinecommissie of bestuursleden zullen alleen aanwezig zijn voor vragen en eventuele 
ondersteuning. Eindverantwoordelijkheid voor kantine en schoonmaak ligt bij het ingeroosterde 
verantwoordelijke team. 

 
 

3. 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 2 mensen (meer mag altijd) vragen om een grote 
schoonmaak te houden. Deze data zullen 2x in het seizoen ingepland worden, waarschijnlijk 
rondom de kerst en aan het eind van het seizoen.  

 
 
 
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 


