Kantine-instructie
Hockeyclub Winsum

Afhalen sleutel en kas
Voorafgaand aan de eerste dienst de sleutels en kas ophalen bij Rob Vos, Broederstraat 6, Winsum,
0595-441401 / 06-29905641.

Kantinedienst opstarten

Deuren openen:

Open de kantine, het berghok (rechts), de kleedkamers, de barkoelkast en de
voorraadkast (midden). Sleutels zitten in de sleutelkast (keuken).

Prijslijst op TV:

Afstandsbediening op Source en USB selecteren. Selecteer achtereenvolgens
> alles > hockeyclub prijslijst > 2e dia > OK > play.

Pinautomaat:

Haal de pin (+ instructies) uit de kluis – zie sleutelkast – en zet deze aan. Leg
hem zo nodig aan de oplader.

Koffie zetten:

Volle kan water per 1,5 kopjes koffiepoeder. Vervolgens overgieten in
thermoskannen. Suikerklontjes, koffiemelk en lepeltjes klaarzetten op de bar.

Snoepgoed:

Uit de voorraadkast halen en op de schuine planken achter de bar plaatsen.

Voorraad:

Indien nodig kun je de voorraad bijvullen vanuit het materiaalhok.

Vlaggenmast:

Hang de club- en Rabobankvlag op (zie hockeykast achter de bar).

Afwasmachine:

Mag gebruikt worden en kan vol staan. Tabletten in kastje ernaast.

Controleer toiletten:

Is de boel redelijk schoon? Eventueel voorzien van toiletpapier ed.

Ontvangst

Scheidsrechters en coaches van de tegenpartij krijgen koffie aangeboden. Eerste kopje is gratis, de
rest wel laten betalen.

Verkoop

Er wordt geen alcohol geschonken op zaterdag (en überhaupt niet aan minderjarigen).
Verkoop niets uit de koelkast van korfbalvereniging DWA-ARGO (zie de stickers).

Na afloop van de wedstrijd

Na afloop moet er ranja (jongste jeugd) of thee (oudere jeugd) klaarstaan - aangeboden door de club.
Er wordt verwacht dat de teams dit samen opdrinken. Senioren kopen hun eigen consumpties.

Overige instructies

Bereiding tosti:

Uit de vriezer, ongeveer 1 minuut in de magnetron en vervolgens enkele
minuten in het tosti-ijzer (te vinden in kast onder het gasfornuis). Serveren
op bordje met sausjes naar keuzes.

Bereiding bitterbal:

Het rvs-blad dat tussen beide koelkasten staat op het gasstel leggen. Hierop
de frituurpan plaatsen en deze instellen op 180oC. Ongeveer 5 minuten voor
ongeveer 50 bitterballen. Na gebruik frituur laten afkoelen, en alles
schoonmaken en opruimen.

Lost/found

Gevonden voorwerpen liggen in de wasmand in het scheidsrechtershok.

Afsluiten

We delen ons clubhuis met korfbalvereniging DWA-ARGO. Het is daarom van groot belang dat alles
netjes achtergelaten wordt.
Afwas:

Alle vuile vaat (kopjes, bestek, enzovoorts) afwassen. Je kan / mag de vaat
ook in de vaatwasmachine stoppen en deze aanzetten.

Voorraad:

Al het snoep, suiker, koffie en thee opruimen in de voorraadkast van de
hockeyclub. Koffiemelk in de koelkast hockeyclub. Lege flessen en kratten in
materialenhok.

Aanrecht:

Leegruimen en afnemen.

Bar:

Leegruimen en afnemen. Alle hockeyspullen in de voorraadkast van de
hockeyclub. Serviesgoed kan blijven staan.

Toiletten:

De WC's schoon achterlaten, van toiletpapier voorzien en de prullenbak
legen.

Kantine:

Veegschoon achterlaten, tafels afnemen, prullenbakken legen en van een
nieuwe vuilniszak voorzien. Deze liggen in de schoonmaakkast.

Kleedkamers:

Het laatste team is verantwoordelijk voor de schoonmaak van de
kleedkamers en de bijbehorende WC's.

Vuile doeken:

Meenemen naar Rob Vos. Alstublieft niet laten liggen.

Verwarming:

Deze op 6oC zetten.

Lichtschakelaar:

Lampen uit in keuken en kantine (rest gaan vanzelf uit)

Pinapparaat:

Pin + tablet uitschakelen, terugleggen in de kluis en deze goed afsluiten.

Deuren:

Alle deuren controleren en op slot doen: materialenhok, kleedkamers en
kantine – denk ook aan de sleutelkast.

Kas:

Kas, sleutel en vuile was inleveren bij Rob Vos.

