
Richtlijnen kantine  
* Altijd alle apparatuur, verwarming, verlichting, ramen en deuren goed controleren bij het afsluiten 

van de kantine  

* Alleen personen die kantinedienst hebben komen achter de bar en in de keuken  

* De perso(o)n(en) die de eerste dienst hebben openen de kleedkamers van de gasten en voor de 

laatste dienst geldt dat zij deze na controle op vandalisme en achtergebleven kleding afsluiten.  

* Het gebruik van de telefoon gaat in overleg met de personen die kantinedienst hebben  

* De portemonnees, sleutels en andere waardevolle dingen worden door de personen die 

kantinedienst hebben in de daarvoor bestemde kist gelegd en weer uitgehaald. De kist wordt alleen 

voor deze doeleinden gebruikt.  

* De jassen moeten aan de kapstok in de hal of in de kleedkamers.  

* Sporttassen die meegenomen worden in de kantine moeten geplaatst worden in de bestaande 

rek(ken) en niet op stoelen cq tafels  

* Stoelen zijn er om op te zitten, dus niet op de vensterbanken en radiatoren.  

* Geen voeten op stoelen en tafels  

* De stoelen in de kantine mogen niet mee worden genomen naar buiten, daar zijn andere stoelen 

voor  

* De sluitingstijd van de kantine is op competitiedagen 1,5 uur na de laatste wedstrijd.  

* De personen die kantinedienst hebben houden zich strikt aan de sluitingsuren  

* De kantine moet na elke training, wedstrijd en feestavond “schoon” worden opgeleverd.  

* De verlichting op het veld moet 15 minuten na de laatste training/wedstrijd worden uitgedaan of 

uiterlijk 22.00 uur.  

* De ploeg(en) die het laatst trainen maken de kleedkamers veegschoon. Dit geldt voor de dames en 

herenkleedkamers  

* Het meenemen van glazen en kopjes naar buiten is niet toegestaan.  

* Roken in de kantine is verboden  

* Eigen meegenomen consumpties mogen niet worden genuttigd in de kantine  

* De personen die kantinedienst draaien hebben recht op 2 consumpties.  

* Er wordt geen alcohol geschonken aan personen beneden de 18 jaar. (Eventueel vragen naar 

legitimatie) 


