
Informatie Kantinediensten  
 
Sleutel 
De volgende mensen halen de sleutel op bij Liesbeth Los om de kantine te openen: 

- Maandag: zie schoonmaak rooster 
- Dinsdag: Dick Boeter 
- Woensdag: Sharony Kransse 
- Donderdag: Samantha de Vos 
- Vrijdag: Dirk Jansen (heeft zelf een sleutel) 
- Zaterdag: kantinedienst waarvan zijn/haar naam onderstreept staat in het rooster 

voor kantinediensten 
 

De sleutel (met bijbehorend tasje) kan door de weeks opgehaald worden tussen 17.30 en 
18.00 uur (ander tijdstip in overleg) op adres: Oranje Nassaustraat 2 te Middelharnis. Op 
zaterdag dient het ophalen van de sleutel in overleg plaats te vinden met Liesbeth, 
telefoonnummer: 06-22315310 of 473557. 
 
 
Verhinderd 
Indien U kantinedienst heeft op een moment die u echt niet uitkomt, ruil dan met een 
ander en noteer dit op de lijst voor kantinediensten die op het informatiebord in de 
kantine hangt. Kortom ZELF voor een vervanger zorgen bij verhindering! 
 
 
Taken bij start kantinedienst (indien nog niet gedaan):  
 

- Hek openen 
- Hoofdingang kantine openen 
- Alarm uitschakelen (zie instructie in mapje) 
- Deur openen naar kantine 
- Deur openen naar terras 
- Deur openen van materialenberging 
- Verwarmingsthermostaat (indien nodig) hoger zetten 
- Controle kleedkamers en toiletten  
- Sleutel kantine in sleutelkastje ophangen 
- Kassa opstarten door sleuteltje in kassa te plaatsen (sleutel zit in sleutelkastje in 

de berging), instructie kassa te vinden in het informatiemapje van het sleuteltasje 
of achter de bar in het informatieboekje.  

- Kassa la uit kastje onder de bar in kassa plaatsen 
- Kas tellen en aftekenen op het daarvoor bestemde formulier “Dagafschriften” (zie 

formulieren in het mapje van het sleuteltasje). Reserve formulieren 
“Dagafschriften”te vinden in het informatieboekje achter de bar. 

- Eventueel muziek en/of licht aanzetten 
- Op dinsdag: grote pot koffie zetten voor jeu de boules 

 
 
Taken tijdens kantinedienst:  
 

- Alleen barpersoneel achter de bar 
- Keukendeur op slot houden 
- Kassa nooit onbeheerd laten 
- Consumpties contant afrekenen 
- Eventueel telefoon opnemen 



- Portemonnees, sieraden, etc. opbergen in de daarvoor bestemde zakken achter de   
           bar (2de la) 

- Klaarzetten van drinken (thee voor senioren en A’s /limonade voor de 
jeugdploegen) in de rust van een wedstrijd 

- Kopjes, borden, bestek, glazen etc. in de vaatwasser en/of afwassen (vaatwasser  
           vol dan draaien en later weer opruimen) 

- Tafels regelmatig afruimen en schoon maken 
- Lege flesje in de kleine berging opbergen 
 
 

Taken bij einde kantinedienst:  
 

- Koelkast bijvullen (let op houdbaarheidsdatum: oud vooraan, nieuw achteraan) 
- Gebruikte keukenapparatuur schoonmaken 
- Tafels en bar afnemen 
- Stoelen aanschuiven 
- Vloer aanvegen 
- Prullenbakken (ook buiten) legen en voorzien van nieuwe vuilniszak 
- Verwarmingsthermostaat (indien anders staat) op 16 graden zetten 
- Controle kleedkamers en toiletten (denk hierbij ook aan het aanvullen van wc- 

          rollen en handdoekjes). Deuren sluiten! 
- Kas tellen en aftekenen op het daarvoor bestemde formulier “Dagafschriften”, 

zelfde formulier die bij de start van de kantinedienst is gebruikt. Het formulier 
opbergen in het sleuteltasje.  

- Kassa la uit kassa halen en in het bestemde kastje onder de bar leggen 
- Kassa afsluiten door sleuteltje uit kassa te halen (sleutel opbergen in sleutelkastje 

in de berging), instructie kassa te vinden in het informatiemapje van het 
sleuteltasje of achter de bar in het informatieboekje.  

- Sleutel kantine uit sleutelkastje pakken 
- Deur sluiten van materialenberging (eerst de deurkruk goed naar boven doen,  

           daarna op slot draaien) 
- Deur sluiten van terras (eerst de deurkruk goed naar boven doen, daarna op slot  

           draaien) 
- Verlichting en muziek uit doen (alle verlichting werkt op sensoren, behalve:  

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

- Tussen deur sluiten van kantine naar gang 
- Alarm inschakelen (zie instructie in mapje) 
- Hoofdingang kantine sluiten (eerst de deurkruk goed naar boven doen, daarna op  

           slot draaien) 
- Hek sluiten 

 
Sleutel in bijbehorend tasje inleveren bij Liesbeth Los, Oranje Nassaustraat 2 te  
Middelharnis (door de brievenbus gooien). 
 
 
Gratis Consumpties: 

- Per dienst mag het bar- en keukenpersoneel 2 consumpties en onbeperkt koffie en 
thee nuttigen, de rest is voor eigen rekening, deze consumpties worden genoteerd 
op het daarvoor bestemde formulier 

- Trainers mogen per training 1 consumptie nuttigen, deze consumpties worden 
genoteerd op het daarvoor bestemde formulier (let op: trainers ontvangen alleen 
een gratis consumptie op de trainingsavond en niet met terugwerkende kracht op 
een andere dag) 



- Clubscheidsrechters worden in de rust koffie of thee aangeboden 
- Clubscheidsrechters worden na de wedstrijd 1 consumptie aangeboden, deze 

consumpties worden genoteerd op het daarvoor bestemde formulier (let op: 
clubscheidsrechters ontvangen alleen een gratis consumptie op de dag van de 
wedstrijd en niet met terugwerkende kracht op een andere dag) 

- KNKV scheidsrechters worden voor de wedstrijd koffie of thee aangeboden  
- KNKV scheidsrechters worden in de rust 1 consumptie aangeboden, deze 

consumptie wordt genoteerd op het daarvoor bestemde formulier 
- KNKV scheidsrechters worden na de wedstrijd 1 consumptie aangeboden, deze 

consumptie wordt genoteerd op het daarvoor bestemde formulier 
- Het bar-en keukenpersoneel geeft geen gratis consumpties weg, uitgezonderd aan 

trainers en scheidsrechters zoals hiervoor beschreven. Weggeven is voor eigen 
rekening en niet voor K.V. Good Luck 

 
 
Diversen: 
   

- Kantine sluit op dinsdag en woensdagavond rond 23.00 uur (in overleg met de  
           kantinedienst eerder of later). Op donderdagavond sluit de kantine in overleg 
           met de selectiespeler die ingedeeld staat voor de kantinedienst. 

- Kantine sluit op zaterdag uiterlijk 20.30 uur 
- Kantinemeubilair mag niet mee naar buiten worden genomen 

 
 

Onduidelijkheden:  
   
Eerst zelf goed nadenken over een oplossing en pas daarna contact opnemen met Britt 
Kievit, kantine@kvgoodluck.nl of 06 - 50 585 710. 
 
 


