Huisregels kantinedienst
Algemeen
De kantinedienst wordt ingevuld door de competitieteams. Ieder team vult per tennisseizoen 3 weken
kantinedienst in, 1 week in de voorjaarscompetitie en 2 weken erbuiten.
Indien drank en/of etenswaren opraken, of de voorraad is laag, moet dit aan Bart van der Sterren en/of
Lenie Smits worden doorgegeven.
Baanverlichting is uitsluitend toegestaan bij minimaal 4 spelende leden of uiterlijk tot 23:00 uur (buiten
de vrijdagavond competitie). Deze regel dient strikt gehanteerd te worden i.v.m. het terugdringen van de
energierekening.
Aan het einde van de kantinedienst:










Laatste glazen schoon spoelen, spoelbak leeg laten lopen en glazen wegzetten
Het lekblad voor schone glazen en het barblad schoonmaken en afdrogen
Vies servies in de vaatwasser en deze bij voldoende vulling aanzetten (en natuurlijk na de
wasbeurt weer uitruimen)
Gebruikte (vochtige) bierviltjes opruimen en bar schoonvegen met vochtige doek
Barkrukken op de plaats zetten
Drank bijvullen, dus ook bier koud leggen, fris en wijn bijvullen en waar nodig de koffieautomaat
bijvullen
Lege flesjes en flessen in de juiste kratten deponeren, de lege Radler flesjes mogen in de tas aan
de muur
Kapot glaswerk en lege flessen zonder statiegeld, graag naar de container op de parkplaats
wegbrengen
Indien gebruikt, de friteuse(s) uitzetten!

Alarm aanzetten bij afsluiten kantine, denk eraan om van tevoren alle verlichting uit te zetten, ramen en
deuren goed te sluiten.
In de kantine ligt een klapper met alle telefoonnummers in geval van calamiteiten.

Afval
TC Schinveld scheidt haar afval!
Plastic, metalen verpakkingen en drankkartonnen gaan in de PMD-zak. Glas gaat naar de glascontainer
buiten het park. Papier en karton worden apart gehouden en aangeboden aan de periodieke
ophaaldienst.
Wat overblijft gaat in plastic zakken in de container buiten. Door afvalscheiding hopen we bij te dragen
aan een beter milieu alsook een reductie in de ophaalkosten van de container.
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Tijden
In alle weken dienen de volgende dagen en tijden ingevuld te worden met kantinedienst:




19:00 – 23:00 uur
Dinsdag
Woensdag 19:00 – 23:00 uur
Donderdag 19:00 – 00:00 uur

Mixavond (pas na de voorjaarscompetitie)
Damesavond
Herenavond

Tijdens de voorjaars- en/of najaarscompetitie verder ook nog op:




Vrijdag
Zaterdag
Zondag

19:00 – 00:00 uur
13:00 – 00:00 uur
10:00 – 14:00 uur

Vrijdagavond competitie
Zaterdag competitie
Zondag (jeugd) competitie

Bij de voorjaars- en/of najaarscompetitie hoeft enkel kantinedienst ingevuld te worden indien er
thuiswedstrijden (zie ook de info op de website) gepland staan. In dat geval moet de kantine al één half
uur voor aanvang van de competitiewedstrijden geopend zijn om de gastteams op te vangen.
De invulling van kantinedienst geldt ook bij clubactiviteiten en evenementen tijdens de weekenden.
Kijk zelf op de activiteitenkalender van TC Schinveld!

Vuile was
Aan het einde van de week kantinedienst zorgt het dienstdoende team dat alle vuile was (hand- en
droogdoeken) gewassen wordt en weer terug in de kantine komt.

Geldkistje
Ieder team kan op de dinsdag om 18:45 uur het geldkistje ophalen / retourneren bij Marie-José Maas op
het adres:
in de Meigraaf 20 te Schinveld.
Indien er een activiteit of een competitie op zondag is gepland kan in overleg met Marie-José (bellen!)
een andere dag afgesproken worden (ook bij retourneren als de dinsdag niet uitkomt).
Dagelijks dient het formulier met bedragen en verkochte consumptiekaarten bijgewerkt te worden.
Aan het einde van de kantinedienst dient het geldkistje, met volledig ingevuld formulier, op de dinsdag
na het weekend weer ingeleverd te worden in de Meigraaf.
Bel voor de zekerheid van tevoren: 045-5259693
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