Handleiding Kantinedienst
1. Introductie
Alle leden van de vereniging worden geacht hun steentje bij te dragen
aan het functioneren van onze club. De opbrengsten van de bar vormen
een belangrijke bron van inkomsten voor TCM en we bedanken je bij
voorbaat al voor je inzet en bijdrage.
Deze handleiding bevat een omschrijving van de werkzaamheden en
handige instructies, die het draaien van de kantine moeten
vergemakkelijken en verduidelijken. De opzet van het document is zo
gesteld dat de kantinedienstmedewerker zich snel wegwijs kan maken en
de gevraagde taken naar behoren kan uitvoeren. Op- of aanmerkingen,
toevoegingen aan dit document worden op prijsgesteld en kunnen
worden doorgeven aan de kantinecoördinator: Ellen Schrijnemaekers
(eschillings@hotmail.com)
2. Openen en sluiten van de kantine
a. De kantinedienstmedewerker haalt sleutel en beurs op bij
Julia Schmidt, De Haymestraat 30. In de beurs bevindt zich
wisselgeld. De sleutel geeft toegang tot de keuken.
b. De kantine is te openen met de sleutel die links van de ingang aan
de muur is bevestigd. Het sleutelkastje heeft een code die van tijd
tot tijd wordt gewijzigd. Alle seniorleden worden van de wijziging
op de hoogte gebracht.
c. Met de gekleurde sleutels aan het sleutelrekje in de keuken
verwijder je de stang voor de deuren van de koeling. De stang kun
je achter het buffet op de grond leggen.
d. Het sluiten van de kantine gebeurt in omgekeerde volgorde.
e. Zie alvorens te sluiten de te verrichten schoonmaakwerkzaamheden onder punt 4 en 5.
f. De beurs en de sleutel worden na afloop van de kantinedienst
weer afgeleverd bij de kantinebeheerder met al het geld en uit de
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kassa.
3. Start werkzaamheden
a. Ontsteek indien nodig de verlichting. Verlichtingsschakelaars
kantine bevinden zich achter de bar boven de kassa aan de muur.
b. Zet indien nodig de centrale verwarming aan. De thermostaat
bevindt zicht tegen de buitenmuur muur achter de bar en deze kan
worden ingeschakeld door op het linker kastje met de pijltoetsen
het aantal uren te selecteren en vervolgens op start/reset te
drukken. Een knipperend lampje geeft vervolgens aan dat de
thermostaat wordt aangestuurd.
c. De thermostaat zelf is beveiligd met een code, hier kan en hoeft
dus niks op geselecteerd te worden. De verwarming gaat
standaard naar 20C.
d. Controleer of er voldoende voorraad in de barkoeling aanwezig is
en vul deze zo nodig aan met voorraad uit de keuken.
e. Zet (indien aanwezig in de keuken) snoeppotten, chocolademand
en chips op de bar.
f. Haal thee, suiker, melk en koekjes indien nodig uit de keuken.
g. Vul de geldlade van de kassa met wisselgeld.
h. Draai in de keuken de bierkraantjes boven de aangesloten
biervaten in de koeling open. (Kraantje in het verlengde van de
slang). (momenteel niet van toepassing)
i. Vul de spoelbakken met water en voeg een schoonmaakblokje toe.
Deze blokjes liggen in de kast onder de spoelbakken.
j. Zet desgewenst de muziekinstallatie aan.
k. Als kantinedienstmedewerker bent je verantwoordelijk voor de
kassa en afrekening. Sta dus niet toe dat andere mensen om wat
voor reden dan ook aan de kassa komen dan wel geld ontrekken.
Indien zo’n verzoek gedaan wordt, weiger dit dan en verwijs de
persoon in kwestie door naar het bestuur.
l. Biervat wisselen (indien aangesloten)
(1). Fusten bier worden alleen aangesloten en gebruikt bij
grotere toernooien in verband met de houdbaarheid.
(2). Als er geen fust is aangesloten wordt er gebruik gemaakt
van flesjes bier. Diverse soorten in de koeling.
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(3). Fusten en koolzuurflessen staan in de koeling in de keuken.
Bij het wisselen van het biervat eerst het vat uit de kast
schuiven. Denk aan de rug! Vervolgens dient de koolzuur en
biertoevoer naar het vat afgesloten te worden door de
kranen op de aansluiting van het vat dicht te draaien. Het
verwijderen van de aansluiting op het vat geschiedt door de
handel in te knijpen en de aansluiting van het vat af te
schuiven.
(4). Een nieuw vat staat in de keuken onder het gasfornuis of in
het verlichtingshok buiten. Draag een vol bierfust altijd met
twee personen naar de bar of maak gebruik van het
steekwagentje. Het aansluiten geschiedt in omgekeerde
volgorde. Vergeet na het aansluiten niet de koolzuur en
bierkraan open te zetten. Na het aansluiten van een nieuw
vat komt er bij het tappen altijd lucht vrij. Dit kan met
gesputter gepaard gaan waardoor het wenselijk is een grote
kan onder het tappunt te houden. Kan staat in de keuken.
Na enkele seconden veranderd het schuim in helder bier. De
tap is nu gereed voor consumptie. Lege vaten dienen in het
verlichtingshok te worden geplaatst.
m. Koffie en thee
(1). Voor de koffie kan gebruik worden gemaakt van het senseoapparaat in de kantine. Pads hiervoor bevinden zich op de
plank bij het apparaat.
(2). In de keuken bevindt zich een Bravilor koffiezetter voor het
maken van een grote pot koffie. Dit is aan te bevelen als
veel mensen tegelijk koffie willen. Vul het apparaat met een
volle kan water en stop een filter in de filterhouder. Vul de
filterhouder met vier maatbekers gemalen koffie.
(3). Voor de thee is er een waterkoker achter de bar.
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n. Eten
(1). Aangezien de menukaart regelmatig aan verandering
onderhevig is zal de kantinecommissie erg zorg voor dragen
dat er altijd een duidelijke en actuele bereidingsinstructie,
voor het gehele aanbod, op een zichtbare plek in de keuken
aanwezig is.
o. Betaling consumpties
Alle consumpties worden contant afgerekend. Als uitzondering
geldt dat uitsluitend tijdens de competitieperiode de
competitieteams met consumptielijsten mogen werken. De
kantinedienstmedewerker maakt een rekening voor de
betreffende competitieteams. De teamcaptain van TCM zorgt
ervoor dat de rekening aan het einde van de dag voor vertrek
wordt betaald.
p. Eigen gebruik
Tijdens de kantinedienst kunnen kantinedienstmedewerkers vrij
gebruik maken van consumpties (1 consumptie per uur wordt als
gebruikelijk beschouwd).
q. Afval scheiden
(1). We proberen als vereniging bij te dragen aan een beter
milieu en scheiden dan ook zoveel als mogelijk ons afval. Zie
hiervoor de verschillende papier-, plastic- en afvalbakken in
de keuken en op het terras.
r. Storingen en Alarm
(1). Bij storingen aan elektrische apparatuur en verlichting dient
dit gemeld te worden aan leden van het bestuur of de
baancommissie.
(2). Als er zich calamiteiten voordoen op de baan van wat voor
aard dan ook dient onmiddellijk een lid van het bestuur te
worden geïnformeerd.
(3). Voor het bellen van ambulance of brandweer moet wegens
het ontbreken van een vaste aansluiting gebruik worden
gemaakt van een mobiele telefoon van de
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kantinedienstmedewerker.
s. EHBO
Boven de toog naast de geluidsinstallatie bevindt zich een witte
kist met EHBO spullen. In de diepvries in de keuken bevinden zich
coolpacks voor verrekkingen en verstuikingen.
t. Theedoeken en handdoeken
Deze liggen in de keuken in een van de keukenkastjes. Vuile thee/
en handdoeken dienen in de keuken in de waszak achter de deur
te worden gestopt.
u. Competitie
Jeugdspelers krijgen na afloop 1 gratis frisdrank en iets te eten.
Vraag de jeugdbegeleider tijdig wat er die dag voor de
jeugdspelers op het menu staat en voor hoeveel personen. Zodat
er op tijd begonnen kan worden met de bereiding hiervan.
4. Afsluiten werkzaamheden
He, hé het zit erop, wat een drukte, wat een omzet. Nu snel naar huis.
Echter alvorens af te sluiten en van een welverdiende rust te genieten
dienen een aantal handelingen uitgevoerd te worden.
a. Opruimen
(1). Alle glazen op de bar dienen gespoeld te worden en op de
juiste plaats in de kasten te worden teruggezet.
(2). Serviesgoed (borden, koffiekopjes, theeglazen)in de afwas
machine plaatsen en aanzetten (zie separate instructie op
afwasmachine)
(3). Snoep, chocolade en chips terugzetten in de keuken
(4). De voorraad in de koeling onder de tapkast dient aan het
einde van de avond te worden aangevuld met voorraad uit
(de koeling in) de keuken.
Vervolgens stang voor de bardeurtjes met de hangsloten
afsluiten en de sleutelbos terug in de keuken hangen.
(5). Bierkraantjes (2 stuks) dichtdraaien (op dit moment niet
nodig)
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(6). Stekkers van senseo-apparaat, waterkoker, friteuse , oven of
andere gebruikte apparaten uittrekken.
(7). De koffie, thee, suiker en melk en een theedoek in de
kantine laten staan!
(8). Lege flessen in kratten in de keuken plaatsen en naar
verlichtingshok brengen. Geen kratten met lege flessen in de
kantine achter laten in verband met diefstal.
(9). Bar en tafels afpoetsen en stoelen rechtzetten (ook op het
terras) en volle vuilnisbakken legen in de grote
afvalcontainer bij de fietsenstalling.
(10). De roosters van de bar met kokend water schoonspoelen en
afdrogen. Kokend water kan verkregen worden met de
waterkoker.
(11). Geluidsinstallatie uitzetten en deur sluiten met het hangslot.
(12). Indien de verwarming nog aanstaat deze uitschakelen door
nogmaals op start/reset te drukken. Het getal op het display
moet nu verdwijnen.
(13). Haal al het geld en consumptiekaarten uit de kassa en stop
dit in de beurs.
(14). Kantine vegen: bezem staat achter keukendeur, blik en
veger in kastje achter de bar.
(15). Tot slot dient het kantinedienst schema in de beurs te
worden afgetekend door degene die kantinedienst heeft
gedraaid.
(16). Sluit de keuken af en doe de verlichting uit.
(17). Sluit de kantinedeur af met de sleutel aan de beurs.
(18). Controleer of de deuren van de kleedruimtes, materiaalhok
en verlichtingshok op slot zijn, de verlichting uit en de
sleutel van de kantine in het kluisje zit aan de muur.
(19). Lever beurs en sleutel in bij de kantinebeheerder.(Julia
Schmidt)

Bedankt dat je er was!
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5. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA)
a. Alcoholische dranken mogen niet worden verkocht aan jongeren
onder 18 jaar.
b. Ook aan ouderen mag geen drank worden verkocht als die
(kennelijk) bedoeld is voor een jongere die zelf nog geen alcohol
mag kopen.
c. Aan mensen die zichtbaar te veel gedronken hebben mag geen
alcohol verkocht worden (en mag de toegang geweigerd worden).
d. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank
te gebruiken in de kantine of elders op het terrein (b.v.
kleedkamers) van de vereniging.
e. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende
drank op de baan te nuttigen.
f. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
(1). Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders
van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
(2). Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van
spelers.
g. De kantinedienstmedewerker verricht zijn activiteiten alleen voor
leden van TCM en hun introducés.
h. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het
toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op
basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank
worden geweigerd.
i. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy
hours’, ‘meters bier’ en ‘rondjes van de zaak’ zijn in de kantine niet
toegestaan.
j. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen
worden door de kantinedienstmedewerker uit de kantine
verwijderd.
k. Het bestuur is eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor alles
wat er in de kantine van TCM gebeurt.
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Belangrijke contactgegevens:
Biek van Loo, Kantinecommissie:

06-51618843

Julia Schmidt, kantinedienst beurs:

043-4582616

Ronald Nobbe, voorzitter:

043-4583460

Mariet Lemmerlijn, secretaris:

06-50414629

Josien Steinbusch penningmeester:

06-18941279

Ronald Nobbe, jeugcommissie :

043-4583460
06-27071651

Bjorn Boumans, junioren- seniorencommissie:

06-53783684

Ellen Schrijnemaekers, kantinecoördinatie:

06-22108637
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