
Toelichting Kantinedienst Zaterdag 

 

Planning 

Deze vindt u op de website van WHV Loosbroek onder Algemeen/Bestanden/Planning kantine 

(zaterdag) (http://www.whvloosbroek.nl/338/bestanden/). De tijden die voor u gelden, zijn die 

achter de naam van uw kind staan. 

 

Verhinderd? 

Indien u verhinderd bent, graag ruilen met ouders binnen het team van uw kind. Bij ruilen gelieve dit 

via e-mail doorgeven aan barcommissie@whvloosbroek.nl, zodat dit verwerkt kan worden in de 

planning. 

 

Bar- en keukendienst 

Openen en sluiten van kantine zal gebeuren door de barcommissie. Op zaterdag is dit meestal Jan de 

Wit of Ghislaine Bastiaans. Je bent altijd ingepland met een andere ouder, dus je staat niet alleen. 

Instructies over de werking van apparaat en dergelijke staan zoveel mogelijk op de apparaten zelf. 

Verder hangt er in de keuken document met uitleg. Degene die de kantine opent, zal natuurlijk ook je 

op weg helpen en gedurende de dag zal er de komende tijd regelmatig iemand van de barcommissie 

en/of bestuur binnenlopen voor vragen. Verder ligt er een lijst wie gebeld kan worden bij 

vragen/calamiteiten. 

 

Tapcertificaat 

Verder willen we van u vragen om het tapcertificaat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken in 

te vullen op: http://www.nocnsf.nl/iva. 

Bij e-mailadres barverantwoordelijke kan het volgende e-mailadres ingevuld worden: 

barcommissie@whvloosbroek.nl en vul bij naam barverantwoordelijke Karel van der Wielen in. 

Indien je in de gelegenheid bent, dan graag zelf het certificaat afdrukken en meenemen. Neem uw 

identiteitsbewijs mee, want hiernaar wordt gevraagd bij een evt. controle van de horecavergunning. 

Een advies bij het invullen van de test. Begin direct met het invullen onder tab 'Doe de test', veel 

vragen zijn met logisch nadenken al te beantwoorden, de feitjes kun je opzoeken door een extra 

tabblad met 'Wat je moet weten' te openen. Indien je een vraag fout beantwoord, krijg je een 

herkansing voor de betreffende vraag met een stuk tekst waar het antwoord instaat. 

Mocht je onverhoopt vergeten zijn de test in te vullen, kan dit ook op de PC in de bestuurskamer van 

WHV. De PC staat aan en op het bureaublad treft u een snelkoppeling naar de website en een 

instructie aan. 
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