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Kantinebeheer 
Coördinator is Wilco Haverkamp, hij is ook verantwoordelijk voor de voorraden. Er zijn een aantal 
vrijwilligers die vaak diensten draaien en dus veel weten. Voor vragen kun je bij hen terecht. 
 

Wilco Haverkamp 0513 571520 06 37555663 

Wiebe de Vries - 06 10345068 

Epkje Klompmaker - 06 11411470 

Henk de Vries 0513 571874 06 22079688 

Jan Overwijk 0513 571603 06 40587940 

Kor de Jong 0513 571275 06 51553239 

Harm Overwijk 0513 571581 06 12395230 

 
Een aantal vrijwilligers hebben de cursus Sociale Hygiëne gedaan en beschikken over dat certificaat. 
Wanneer de keuken open is, is er altijd een van hen ingeroosterd.  
 
 

Rooster  
Bijna alle spelers van de seniorenteams draaien mee in het rooster van de kantinediensten en 
worden ingeroosterd door Klaas Jan van der Krieke. Dit rooster wordt gepubliceerd op de site  
(Zie: http://www.vv-tijnje.nl/club/vrijwilligers/) en opgehangen in de kantine. 
 
Het is mogelijk om diensten te ruilen, mits dit doorgegeven wordt aan Klaas Jan van der Krieke. 
Ruil alleen met vrijwilligers die bekend zijn met de gevraagde werkzaamheden, waarbij het kunnen 
tappen van bier op vrijdag en zondag een belangrijk aandachtspunt is. 
 
 

http://www.vv-tijnje.nl/club/vrijwilligers/
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Tijden 
Eindtijd algemeen 
Richtlijn voor de eindtijd is gesteld op 2 uur na afloop van de training, dan wel wedstrijd. Dit is 
ingesteld om de vrijwilligers een houvast te geven en om oneerlijke concurrentie met de horeca uit 
Tijnje tegen te gaan.  
 

 Op vrijdag is de kantine open na de training van het 1e en 2e team. Sluitingstijd is rond 23.30. 
 

 Op zaterdag is de kantine open wanneer de jeugd thuis speelt. Voor deze diensten wordt 
vaak een beroep gedaan op vaste vrijwilligers. De dienst begint ongeveer een uur voor 
aanvang van de eerste wedstrijd tot een half uur na afloop van  de laatste wedstrijd. 

 

 Als het 2e en/of 3e elftal speelt is de kantine op zondagmorgen open. Deze dienst begint een 
ongeveer een uur voor aanvang van de wedstrijd.  

 

 Als het 1e elftal speelt is de kantine op zondagmiddag open. Een van de vaste vrijwilligers 
begint twee uur voor de wedstrijd net de voorbereidingen. Een uur voor de wedstrijd komen 
een of twee helpers. Ook hier eindigt de dienst ongeveer twee uur na de wedstrijd.Als het 1e 
speelt zijn er ongeveer een uur voor de wedstrijd twee extra vrijwilligers voor de 
kaartverkoop. Deze vrijwilligers verzorgen in de pauze de verkoop van koffie en thee aan de 
koffiebar.  

 

 

Aandachtspunten 
Alcohol  
Er mag geen alcohol geschonken worden:  

 tijdens en rond de jeugdwedstrijden op zaterdag 

 aan mensen onder de 18 jaar. Daartoe hangt er bij iedere ingang een sticker ‘geen alcohol 
onder de 18 jaar. Op een overtreding staat een boete van € 680,-  

 
 
Roken 
Roken is in het hele gebouw verboden. 
Voor rokers staat er buiten bij de dubbele glazen deur een asbak. 
 
 
Glaswerk 
Tijdens de wedstrijden mag er geen glaswerk mee naar buiten genomen worden. Dan de 
consumpties serveren in plastic glazen. 
 
 
Kleding 
In het magazijn liggen shirts en schorten voor de vrijwilligers. Het dragen van deze kleding is tijdens 
wedstrijden van het 1e elftal verplicht. Verder is het eigen keuze. 
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Brand 
 

Er zijn drie brandblussers:  

 een in de hal bij de trap 

 een in de keuken 

 een beneden in het washok  
 
 
Naast de brandblusser in de keuken hangt een houdertje met 
daarin een blusdeken.Deze is bedoeld om te gebruiken als de vlam 
in de pan slaat. 

 
 
 In het halletje voor de toiletten hangt een brandslang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EHBO 
Er staat een EHBO-doos in het open kastje rechts naast de rechter koelkast in de bar 
Er is een AED-apparaat (defibrilator). De definitieve plek wordt nog bepaald.  
 
 
  



4 
 

Voorbereiding algemeen 
 
1. Basisverlichting aan 

Beneden, op de muur naast de ingang, hangt de schakelaar waarmee de lampen in de hal boven 
en aan de bar aan- en uitgezet kunnen worden. 
  
 

2. Alarm afzetten 
In de kantine, op het paneeltje naast de opening naar de 
keuken je code intoetsten en daarna op ´Disarm´ drukken  
 
 

3. Lichten aan 

 Lichtschakelaar bar: boven de kassa (daar ook een 
dimmer voor de lampen boven de bar) 

 Lichtschakelaar keuken: bij de entree van de keuken 

 Lichtschakelaar magazijn: achter de lage koelkast (links naast de afgesloten deur) 
 
 

4. Kassa klaarmaken 

 Kassala in kassa leggen 
 

 
5. Koffie en thee zetten voor de eerste bezoekers  

 Koffie zetten in het kleine apparaat. Een kan is voldoende voor 12 kopjes. Een één bolle 
schep koffie per kan 

 Melk, suiker, plastic roerstaafjes en bekers klaarzetten 

 Voor de thee de waterkoker uit de keuken (1 liter) gebruiken 
 
 

6. Kantine controleren 

 Staan de tafels en stoelen goed? 

 Is alles schoon? 
 
 

7. Voorraden bar en koffiebar controleren 

 Snoepzakjes, candybars en chips 

 Koelkasten rechts van de tap:  
o links cola + rivella 
o rechts 2 soorten spa + sinas 

 Koelkasten links van de tap:  
o links 3 soorten AA  + chocomel 
o rechts mix cola-BB + witte wijn + rosé 

 Rode wijn staat naast de kast met glazen 

 Er staan volle biervaten klaar onder de tap. De voorraad staat in de grote koeling in het 
magazijn.   

Nb. 

 Als er iets ontbreekt of bijna op is, dit opschrijven en doorgeven aan Wilco Haverkamp 

 De kantinebeheerder zorgt ervoor dat de voorraad koolzuur (voor het bier) voldoende is. 
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Indien gewenst 
8. Deuren in glazen wand van het slot halen (met uitzondering van de deur in de korte wand) 
 
 
9. Kachel  op 18 graden zetten 

 Paneeltje hangt rechts van de prijslijst  

 Bediening met de tiptoetsen rechtsboven in het paneel 
 
 
10. Muziek aanzetten 

 Apparatuur staat onder de kassa 

 Bediening alleen door vast vrijwilligers  
 
 
11. TV aanzetten 

 TV staat standaars op het Fox-kanaal 

 Aanzetten met het rode knopje onder op de stekkerdoos  
 

 

Alleen op zondag 

12. Glazenwasser aanzetten (zie handleiding bij het apparaat) 
 

13. Lekmatjes op de bar leggen  
 
 

14. Spoelbak vol laten lopen. Normaal gesproken alleen vullen met water. Soms wordt een tablet 
klaargelegd, deze laten oplossen in het water.  

 

15. Frituur aanzetten  

 Aanzetten met de zwarte knoppen rechtsachter de mandjes 

 Hang de mandjes boven het vet als ze niet gebruikt worden (worden anders zwart) 

 Andere zwarte knop is voor de temperatuur. Laten staan op 190°. Hoger mag niet! 

 Frituurvet heeft ca. 10 minuten nodig om op 190° te komen 
 
 
16. Afzuigkap aanzetten 

 Zie knoppen aan de zijkant links 
 

17. Benodigdheden klaarzetten / controleren 

 In de diepvries onder het gasstel staat de eerste voorraad voor de 
frituur; extra voorraad in diepvriezer in het magazijn en in de 
diepvriezer bij de koffiebar 

 Er zijn vier sauzen: plastic flessen met curry, mosterd en ketchup 
staan in de kast rechts in het magazijn.  De emmer met mayonaise 
staat in de koeling 

 Serveerkartonnetjes, servetten en bakjes  staan op de magnetron 
 
18. Bij een wedstrijd van het 1e: bedrijfskleding aantrekken 
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Voorbereiden pauze 
 
Bezoekers 

 In de eerste helft van de wedstrijd inschatten hoeveel koffie er in de pauze nodig is voor de 
bezoekers (uitgaan van ca 80% van het aantal bezoekers). Alleen als er heel veel mensen zijn 
gebruiken we het grote koffie-apparaat. Dan zet je 3 of 6 liter in een keer. Zie instructies op de 
zijkant van het apparaat. Kijk goed of de knop rechts naast de aan-en-uit-knop op het juiste 
aantal staat (3 of 6 liter). 

 

 Melk, suiker, plastic roerstaafjes en bekers klaarzetten op de koffiebar 
 

 Theewater verwarmen. De waterkoker uit de keuken (1 liter) gebruiken als er weinig 
theedrinkers verwacht worden. Anders het grote apparaat aanzetten. Hou dan wel rekening met 
een opwarmtijd. 

 
 
Bestuurskamer 
Bij een thuiswedstrijd van het 1e team ontvangt het bestuur bestuursleden van de bezoekende club.  

 Het bestuur geeft door wat er nodig is voor hen en voor de scheidsrechter.  

 Na de wedstrijd verzamelen bestuurders, trainers, leiders en de scheidsrechter zich in de 
bestuurskamer voor een nazit met kleine hapjes.  

 Als er een ‘pupil van de wedstrijd’ is, gaat er voor deze pupil met de pauze thee een flesje AA  en 
zakje snoep mee. Na afloop van de wedstrijd krijgt de pupil een bakje patat. 

 
 
Spelers 
 Voor de pauze-thee voor de spelers een grote ketel 
gebruiken. Een zo’n ketel  is voldoende voor twee teams. 
Deze vullen met heet water en op het gasfornuis aan de 
kook brengen. Als het kookt 2 tweezakjes erin hangen. Twee 
bekerdragers (hangen in magazijn) vullen met bekertjes. Een 
bekertje vullen met suikerklontjes en een met een paar 
roerstaafjes.  
 

 De E en F teams krijgen ranja ipv thee. 
 

 Het drinken net voor de pauze in de kleedhokken zetten. 
 

 Zorgen dat de bekerdragers na de pauze weer naar de 
kantine gebracht worden 

 
 

Scheidsrechter 

 De scheidsrechter brengen wat door het bestuur 
doorgegeven is. 
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Afsluiten 
 
Alleen op zondag 

1. Laatste bestelronde snacks omroepen (op zondag ca. 17.00 uur) 
 

2. Frituur uit (afzuigkap nog niet!) en deksels op de bakken leggen 
 

3. Warmhoudbak gehaktballen uit 
 
4. Pomp van de mayonaise schoonmaken  

 Ook onder de zwarte dop (deze verwijderen) 

 Uiteinde schenktuit goed doorspoelen 

 Emmer in de koeling zetten 
 

5. Afwas tussendoor bijhouden; nu laatste afwas wegwerken  

 Afwasmiddel onder spoelbakken 

 Doeken in kastje onder magnetron / tosti-apparaat 
 

6. Alle bladen doekschoon maken 
 

7. Doek leggen over bestekbak 
 

8. Overgebleven etenswaren naar materialenhok 

 Alles wat ontdooid en/of opgewarmd is en dus niet (opnieuw) ingevroren kan worden 

 Verse waar die niet ingevroren kan worden  
 

9. Gebruikte doeken in emmer verzamelen en naar materialenhok brengen 
 
10. Spoelbak leeg laten lopen 
 
11. Glazen wassen 

 Bediening apparaat: Zie handleiding bij het apparaat 

 Glazen (op de kop) en lekmatjes in een grote krat zetten en in de glazenwasser schuiven 

 Op rechterknop drukken om de glazen te wassen 

 Na het wassen de kratten even op een doek op de bar zetten en de onderkant van de 
glazen afdeppen 

 Glazen opruimen 

 Glazenwasser leegpompen en uitzetten  
 
12. Afzuigkap uit 
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Afsluiten algemeen 
 
1. TV uitzetten bij omroepen van ‘laatste ronde’  

 
 

2. Lege flesjes verzamelen in kratten 

 Volle kratten met lege flesjes bij koffiebar neerzetten. Dan wordt het meegenomen naar 
de verzamelplaats beneden, naast de trap 

  Nb. Chocomel-flesjes omspoelen (ivm vliegjes) 
 
 

3. Bar 

 Alle metalen onderdelen van de bar schoonmaken met heet sop 

 Rest doekschoon maken (de maandagochtendploeg zet de puntjes op de i) 
 
 

4. Koffiebar  

 Apparatuur uitzetten  

 Koffiefilter uit koffie-apparaat halen 

 Doek over toonbank halen 

 Bij warm weer candybars etc. in koelkast leggen 
 
 

5. Geld opruimen 

 Papiergeld in de kluis doen  
Opbrengst van kassahokje en koffiebar in kassala doen 

 La met muntgeld op betreffende plek zetten  

 Lege kassala open laten staan 
Wanneer de kassa dicht is en niet open wil: de sleutel volledig verticaal zetten,  op CL drukken. 
Daarna doet de open-knop het weer.  

 
 
6. Vuilnis verzamelen uit de drie bakken en naar de container brengen 

 
 

7. Wc’s controleren  
 
 

8. Bestuurskamer controleren  

 Temperatuur met de draaiknop kachel terugzetten naar 15 graden 

 Alarm erop zetten. Nb. dit is een andere code dan van de kantine 
 

 
9. Alle deuren controleren en op slot doen 

 
 

10. Kachel terugzetten naar 15 graden 

 Paneeltje hangt rechts van de prijslijst  

 Bediening met de tiptoetsen rechtsboven in het paneel 
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11. Muziek uitzetten (indien nodig) 
 
 
12. Op zaterdag de vloer aanvegen 
 

 
13. Lichten uit 

 Lichtschakelaar bar: boven de kassa (daar ook een dimmer voor de lampen boven de bar) 

 Lichtschakelaar keuken: bij de entree van de keuken 

 Lichtschakelaar magazijn: achter de lage koelkast (links naast de afgesloten deur) 
 
 

14. Alarm aanzetten 

 Je code intoetsten en daarna op ´Arm´ drukken  

 Nb. De deur van de kantine moet dicht zijn als je de code intoetst 
Als het alarm afgaat, krijg j een telefoontje van de alarmcentrale. Geef dan de pincode en de 
persoonlijke code door.  

 
 
15. Basisverlichting kantine uitzetten (beneden, op de muur naast de ingang) 

Nb. In de hal boven blijft ca. 10 minuten licht branden. 
 
 
16. Verlichting ruimtes beneden controleren (en uitdoen) 
 
 
17. Uitgang afsluiten 
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Snacks klaarmaken en serveren 
 
Van alle snacks ligt een eerste voorraad in de diepvriezer onder de frituurbakken. 
Broodjes liggen in de diepvriezer achter in het magazijn.  
 
 
Gehaktballen 

 Worden ’s morgens door een vaste vrijwilliger klaargezet in warmhoudbak 

 Indien dit aantal niet genoeg is, bevroren gehaktballen in 7 minuten ontdooien en opwarmen 
in de magnetron  

 Serveren in plastic bakje met servet, metalen vorkje en saus naar keuze 
 
 
Tosti 

 Tosti-apparaat op maximaal zetten 

 Tosti 60 seconden ontdooien in magnetron 

 Tosti in tosti-apparaat en er uithalen als hij mooi bruin is 

 Serveren op een kartonnetje met een servet en saus naar keuze 
 
 
Kroket 

 Ca. 7 minuten bakken (kookwekker aan linkerzijde frituurapparaat gebruiken) 

 Serveren op een kartonnetje met een servet en saus naar keuze 
 
 
Patat, hamburger, frikandel 

 Zijn klaar als ze gaan drijven 

 Serveren in plastic bakje met servet en saus naar keuze 
 

 
Broodje kroket 

 Broodje 10 seconden in magnetron, zodat je de helften van elkaar kunt halen 

 Broodje ontdooit op het werkblad tijdens het bakken van de kroket en door de warmte van 
de kroket.  

 
 
 
 
 


