Afsluiten en openen
Werkzaamheden op zaterdagavond (veld)
- aanwezig zijn om 18.00 uur, overnemen van de kantinedienst en opruimen van het clubhuis.
- koelkasten bijvullen.
- kleedkamers vegen en afsluiten.
- ervoor zorgen dat materiaal op het veld opgeruimd is en container sluiten.
- vlaggen binnenhalen.
- om ± 19.30 uur (zie lijst opening- en schenktijden) afsluiten clubhuis en eventueel wachten op
uitspelende teams
- geld tellen, invullen in kasboek en in envelop in de kluis leggen.
- vuilniszakken (ook buiten en in de keuken) opruimen en in de container.
- karton opvouwen en in de papierbak.
- lichtknop van AA-kast uitdoen.
- thermostaat van kachel op 15° C. zetten
Werkzaamheden op zaterdagavond (zaal)
- aanwezig zijn om 22.00 uur, overnemen van de kantinedienst en opruimen van de kantine.
- koelkasten bijvullen.
- alle vuil in de hal(bekers, schillen etc.) opruimen en vuilnisbakken legen.
- ervoor zorgen dat alle palen en voetplaten opgeruimd zijn.
- alle ballen opruimen.
- hal afsluiten
Werkzaamheden op maandag- t/m donderdagavond
- aanwezig zijn om 22.00 uur, overnemen van de kantinedienst en starten met opruimen van de
kantine.
- koelkasten bijvullen.
- kleedkamers sluiten.
- container sluiten.
- om ± 23.00 uur (zie lijst opening- en schenktijden) afsluiten van clubhuis.
- geld tellen, invullen in het kasboek en in een envelop in de kluis leggen..
- karton opvouwen en in de papierbak.
- lichtknop van AA-kast uitdoen.
- thermostaat van kachel op 15° C. zetten
Werkzaamheden op zaterdagochtend
- wanneer nodig, thermostaat van kachel op 20° C. zetten
- aanwezig om ± 07.15 uur.
- koelvitrine aanzetten.
- koffie zetten.
- veldkeurders ontvangen en begeleiden (evt. koffie aanbieden).
- kleedkamers openen en indien nodig schoonmaken (vergeet de wc niet).
- container openen.
- kantine aanvegen / schoonmaken.
- bar schoonmaken.
- toilet in de kantine schoonmaken en eventueel voorzien van papier.
- snoep klaarzetten.
- wedstrijdballen controleren en eventueel oppompen.
- bij goedkeuring van het veld de vlaggen hijsen.
- wedstrijdoverzicht maken voor de kantinemedewerkers met rusttijden, deze op de bar leggen en
ophangen op prikbord in de keuken (let op!! D,E en F pupillen krijgen limonade).
- bij afkeuring de wedstrijdsecretarissen bellen.
- wachten op komst van de bar- en keukenbezetting.

De sleutelbos blijft in het clubhuis liggen voor diegene die ’s-avonds afsluit.

