
Regels kantinediensten.  

Vanaf maart 2011 gaat de nieuwe regeling kantinedienst van start. Om dit goed te laten verlopen 

moeten hier afspraken over gemaakt worden zodat we van elkaar weten wat we doen.  

1. Alle leden betalen per jaar € 25,- tbv de kantinediensten. Dit bedrag kan terugverdiend worden 

door 2 keer per jaar kantinedienst te doen. Per keer dat je kantinedienst draait wordt er, na het 

doorgeven van je naam en banknummer, € 12,50 teruggestort op je rekening.  

Dit kan je doen door een mailtje te sturen naar de Trudie de Brouwer penningmeester van TVSE 

  Pennigmeester@tvse.nl  

2. Wij verwachten van alle leden dat ze 2 x per jaar kantinedienst draaien. Als je geen 

kantinedienst wilt doen, kun je dit doorgeven aan kantinedienst@tvse.nl. Het bedrag van € 25,- 

moet dan toch betaald worden en wordt gebruikt om diegene die in jouw plaats de 

kantinedienst draait het bedrag van       € 12,50 te betalen.  

3. Als je je hebt aangemeld voor een kantine dienst en je bent op de dag van de kantinedienst 

verhinderd dan moet je zelf voor een vervanger zorgen deze moet wel lid zijn van tvse . Je kunt 

bv ruilen met iemand die al in geplant staat. 

4. Leden die geen ervaring hebben met kantinedienst kunnen dit aangeven en krijgen begeleiding 

van iemand.  

5. Als je kantinedienst hebt (bij Competitie zie punt 8) ben je verplicht om te openen, te sluiten 

en de sleutel weg te brengen.  

6. De opening en sluitingstijden staan vermeld op het schema van de kantinedienst.  

7. Bij competitiewedstrijden kun je geen kantinedienst doen als je eigen team speelt.   

8. Het competitieteam zorgt zelf voor de ontvangst van het bezoekende team.  

9. Bij competitiewedstrijden wordt wel verwacht dat je de kantine opent en de dienst doet tot de 

aangegeven tijd of totdat de wedstrijden zijn afgelopen.  

10. Als je kantinedienst er op zit (tijdens de competitie) en de teams blijven nog, dan wordt 

verwacht dat je de afwas hebt gedaan, de drankvoorraad aanvult, de kantineopbrengst telt, het 

kantinebriefje invult en het geld afstort. Na je vertrek is het competitieteam verantwoordelijk 

voor het netjes achterlaten van de kantine, het invullen van het tweede briefje, afstorten van 

de kantineopbrengst, afsluiten van de kantine en de poort en het wegbrengen van het tasje 

met de sleutels.  

11. In de keuken op het bord hangt een lijst met daarop wat er verwacht wordt tijdens een 

kantinedienst en de bijbehorende taken zijn. Sleutel van de kantine ophalen:  

Pennigmeester@tvse.nl


12. de even weken bij: Jolanda Spee   Meidoornstraat 26 de oneven weken bij:  Lion v.d. Burgt 

Meidoornstraat 28  

  


