
 

 

Kantinediensten        najaar 2011 
 
do. 15-9-2011 18.30 Ingmar Adam  

za. 17-9-2011 *mo. Ben Vis / Lindsay Abbas  

      13.30 Ronald Weijdema / Dineke Sprong  

     

di. 20-9-2011 18.30 Marianne Nobel  

wo. 21-9-2011 18.30 Margriet de Vos  

do. 22-9-2011 18.30 Daisay Vroegindeweij  

za. 24-9-2011 *mo. Harm Weijman / Yvette Kussendrager  

  13.30 Ria van Oudenaren / Marjo Joppe  

     

di. 27-9-2011 18.30 Ina Minheere  

wo. 28-9-2011 18.30 Andre Quak Jaarvergadering 

do. 29-9-2011 18.30 Marco Kransse  

za. 1-10-2011 *mo. Jessica de Vos / Kees van Winssen  

  13.30 Anneke de Groot / Petra Vermeulen  

     

di. 4-10-2011 18.30 Bregje Schreuders  

wo. 5-10-2011 18.30 Jan de Leeuw midweek 

do. 6-10-2011 18.30 Larissa Klem  

za. 8-10-2011 *mo. Britt Kievit / Anne Geelhoed  

  13.30 Dirk Jansen / Bram van Tigchelen  

   l  

di. 11-10-2011 18.30 Nadine Bom  

wo. 12-10-2011 18.30 Jan Willem de Vos  

do. 13-10-2011 18.30 Anouchka v. Kouteren  

za. 15-10-2011 *mo. Heidi van Beusichem / Yvette Terreehorst  

  13.30   

     

di. 18-10-2011 18.30 Maarten Vijfhuize  

wo. 19-10-2011 18.30 Nicole den Engelsman  

do. 20-10-2011 18.30 Myrna van Brussel  

za. 22-10-2011 *mo. Marjon Soeteman   

  13.30   

     

di. 25-10-2011 18.30 Els van Overbeeke  

wo. 26-10-2011 18.30 Leonie Noteboom  

do. 27-10-2011 18.30 Thea Melaard  

za. 29-10-2011 *mo. Petra van der Valk / Liesbeth Los   

  13.30   

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

Richtlijnen voor de kantinedienst 
 

sleutel                                       Deze hoef niet meer opgehaald te worden bij Ina Minheere,      

                                                            Azaleastraat 23, Sommelsdijk,  tel.: 0187- 484418 
                                                        deze word opgehaald door de eerste jeugdtrainer op de    

                                                        desbetreffende avond 
 

verhinderd                ZELF voor een vervanger zorgen bij verhindering 

 
tijdens kantinedienst            - alleen barpersoneel achter de bar  

      - keukendeur op slot houden 
- kassa nooit (onbeheerd) laten staan 

- consumpties contant afrekenen (vaak wordt     

  “vergeten” om opgeschreven consumpties  
  dezelfde dag af te rekenen)  

- telefoneren alleen in de keuken 
- portemonnees, sieraden e.d. opbergen in de  

  zakken  

 
bij einde kantinedienst   - koelkast bijvullen 

- tafels afnemen / vloer aanvegen 
- deuren van: materiaalberging,voordeur, terrasdeur en                          

   keukendeur goed afsluiten eerst deurkruk goed naar boven  
   doen en daarna op slot draaien  evenals de toegangspoorten  

   op slot. 

- kleedkamerdeuren en WC-deuren goed afsluiten 
- alle verlichting werkt op sensoren behalve:  

  kantine/gang/keukenverlichting; paneel bevind zich in de  
  keuken rechts van de kantine-keukendeur 

- buiten prullenbakken legen 

- kas  + dagafschrift opmaken 
- geld + dagafschrift + sleutel inleveren bij Ina   
  Minheere 
 

 
diversen      - kantine sluit doordeweeks omstreeks 22.30 uur 

- kantine sluit op zaterdag uiterlijk 2 uur na afloop  

  van de laatste thuiswedstrijd 
- in overleg met barpersoneel kan/mag van deze tijden  

  afgeweken worden. Barpersoneel mag echter de sleutel niet  
  aan een ander geven. Als het barpersoneel   wil stoppen, dan  

  dienen de aanwezigen de kantine te verlaten.  

- er mag geen kantinemeubilair mee naar buiten  
  worden genomen 

 
onduidelijkheden       eerst zelf goed nadenken over een oplossing en pas 

         daarna contact opnemen met Ina Minheere 

 
 


