Kantinedienst
Alle leden, of de ouders van, worden ingedeeld voor de kantinedienst van de
voetbal/handbal kantine. De handbal deelt de kantine met de voetbal, dus doen we ook mee
in het kantinedienst rooster. De voetbal neemt de meeste tijd waar, maar als er
handbalwedstrijden zijn, maar geen voetbal dan is de handbal genoodzaakt uit onze eigen
leden vrijwilligers aan te wijzen.
Er zijn altijd twee mensen nodig per dienst, deze worden door het bestuur van de handbal
ingedeeld. Mocht je niet kunnen, dan graag zelf voor vervanging zorgen. Als je zelf iemand
hebt gevonden dan hoef je dat niet aan ons door te geven.
Een van de twee haalt, in onderling overleg, de sleutel en het geldkistje op bij:
Jetty van der Molen
Notarisappel 2
0224-722106 / 06-22140586
Als Jetty er niet is, dus alleen bij uitzonderingen bij:
Arjan Wiedijk, Tulpenappel 7, Tel : 0224-722122
Jetty stelt het erg op prijs als je van te voren een afspraak maakt dat je langskomt.
De tijden dat je aanwezig moet zijn worden per e-mail aan je doorgegeven en je kunt ze
terugvinden op de site en in de Niedorper. Zorg dat je ongeveer een half uur voor de start
van de wedstrijd aanwezig bent.
Voor de jonge kinderen nemen de ouders van de kinderen de taak waar.
Het is niet altijd mogelijk zwangere en/of geblesseerde leden te vrijwaarden van de
kantinedienst, wij vragen hiervoor uw begrip. Ben je ingedeeld en kun je echt niet, zou je dan
zelf voor een vervanger willen zorgen.
Je taken tijdens de dienst zijn o.a.:
Ontvangen van de tegenpartij/scheidsrechters.
Verzorgen van koffie en thee voor de wedstrijd.
Limonade en/of thee verzorgen in de rust, even brengen naar de kleedkamers.
Vergeet de coaches en de scheidrechters niet te voorzien van een drankje.
Na afloop drinken sommige nog wat of blijven zelfs gezellig nazitten.
Zorg dat je alles goed hebt afgesloten en breng meteen de sleutels en het geldkistje weer
terug.
Voor verdere informatie kunt u ’s avonds ! bellen met Martin Ruiter (0226-413429) of Martin
Ouwehand (0226-751315).

