
Kantine dienst volgens barrooster 

 Sleutel halen zoals aangegeven in het email bericht. 

 Hek openen, kantine openen.  

 Middelste 2 kleedkamers bij opening losdraaien. 

 Inbraak alarm op veilig zetten d.m.v. de code (zie email). Let op: er moet een A achter de 
code! 

 Voorraadkast is 5e deur links bij de ingang (deze steeds op slot laten) 

 Deur keuken dicht laten 

 Geld tellen, in envelop onder in geldkistje (deze wordt aan het eind van de dag 
opgehaald – graag dan even in keuken zetten) 

 Prijslijst hangt aan de muur  

 Voor de ranja hebben we nu plexiglazen houders met kunststof vaatwas bestendige 
bekers, voor tosti’s, patat en dergelijke hebben we dito bordjes en bestek. 

 Voor noodgevallen kunnen we het oude systeem nog gebruiken, dus de houten 
bekerhouders + plastic bekertjes. 

 Waarschijnlijk is het bij veel wedstrijden toch nodig dat er met de hand afgewassen moet 
worden anders kom je bekers te kort, als jullie tijd hebben tenminste. 

 Bij tosti’s kijk uit met het stekker eruit halen (heet handvat). Als je hem op nul zet en te 
vaak aan de knop draait gaat het apparaat op een gegeven moment stuk. 

 We hebben een vaatwasser, echter een kleintje, bij aanzetten graag op programma 
glazen en bekers, dit is voldoende en het apparaat draait het zuinigst ondanks dat er ook 
een eco programma bij staat. De afwasmachine draait dan 75 minuten. Het (poeder) 
vaatwasmiddel staat onder het aanrecht. 

 Frituur kan worden besteld. Als iets bijna op is graag even op een papiertje schrijven 
i.v.m. nieuwe bestellingen. 

 Dit geldt voor het meeste aan boodschappen, graag even noteren wat (bijna) op is. 

 Ik heb overal op en bij staan van hoe en wat, dus hoop dat het duidelijk is, indien niet 
even bellen of opschrijven. 

 We hebben nu ook een nat en droogzuiger (stof/water) alleen in uiterste noodgevallen de 
zak eruit halen voordat men water gaat zuigen!!!! Hij wordt nu voornamelijk gebruikt als 
stofzuiger voor de matten bij de ingang. 

 Tot zover hoop ik dat alles duidelijk is, de werkkast met schoonmaakkar zit tegenover de 
keuken. 

 OH JA ALS JULLIE EVENTUEEL BIJ SCHOONMAAK DE KAR GAAN GEBRUIKEN, 
OPPASSEN DAT HIJ NIET GAAT KIEPEN, DIT KAN GEBEUREN BIJ DE OVERGANG 
VAN TAPIJT NAAR TEGELS!!!!!!! 

 
Een uur na de laatste wedstrijd de kantine sluiten.  

 Alles aanvegen, ook de kleedkamers. 

 Toiletten schoonmaken 

 Tafels etc. schoonmaken.  

 Alles weer in de voorraadkast zetten 

 Al het geld uit het geldkistje halen en in de envelop doen, onderin het kistje leggen.. 
Geldkistje in de keuken zetten.  

 Voorraadkast moet op slot zijn 

 Alle afvalbakken legen. Ook de afvalbakken buiten.  

 Al het vuil in de container gooien 

 Verwarming weer lager draaien, ramen dicht. 

 De vriezer moet aanblijven  

 Lichten uit  



 Inbraakalarm weer aanzetten (zie code via de email). Let op: er moet een A achter de 
code! 
 

 Kantine op slot doen en kleedkamers en het hek.  

 Sleutel brengen naar adres zoals aangegeven in de email.  
Hoop dat het zo duidelijk is. Succes!!!!!!!!  
 
Kantinedienst  
kantine@hockeyclubeemsmond.nl  
 
Noodgevallen woon ik vlakbij, mijn telefoonnr 06-42547149. 
Als jullie suggesties hebben geef ik bij deze ook door via mijn mailadres: 
agvanden@telfort.nl 
 
 
 
 
Note voor zondag: Als de Veteranen spelen om 10:00 uur aanwezig zijn. Zij drinken voor de 
wedstrijd altijd koffie. Dit bijhouden op een papiertje , hoeveel koffie etc je geeft. Aan het eind 
wordt er in het totaal betaald door Rewerd ( ook de koffie en kratten bier vd tegenpartij ). 
Flesje bier kan omgewisseld worden door een blikje drinken. 
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