KANTINEBELEID VOOR SOEPELE BARDIENSTEN

Kantinebeleid seniorenteams:
Informatie over de gang van zaken betreffende de bardiensten op zaterdagen, zondagen en
op de trainingsavonden.
BARDIENSTEN:
De indeling van de kantinediensten is afhankelijk van de openstaande plekken na invulling
van het rooster met vaste kantinevrijwilligers. De bardienst kun je pas beëindigen indien er
een goede overdracht heeft plaatsgevonden. De bardiensten staan vermeld op de site. Je
wordt niet persoonlijk geïnformeerd via de leider krijg je bericht. Als je niet kunt moet je zelf
voor vervanging zorgen.
INSTRUCTIES WERKZAAMHEDEN KANTINE:
Wat betreft de werkzaamheden die bij elke dienst horen, verwijzen wij naar de instructies die
hiervoor zijn opgesteld. Deze instructies staan vermeld in de witte map met oranje voorblad ,
die ligt in het kastje achter de bar, achter het tabblad I (instructies).
REGELS EN AFSPRAKEN:
Er zijn een aantal afspraken/regels waaraan iedereen zich aan dient te houden:
De barinkomsten en , daarmee samenhangend, de organisatie van de kantine zijn voor KVV
Losser heel erg belangrijk. Alleen op deze wijze kunnen wij blijven faciliteren zoals jullie
gewend zijn en de contributie op een aanvaardbaar niveau houden.
Heel belangrijk is dat elk drankje/snack betaald dient te worden anders benadeel je de club.
De regels en afspraken staan vermeld in de witte map met oranje voorblad , die ligt in het
kastje achter de bar, achter het tabblad R (regels). Hier onder vallen:
-reglement kantinevrijwilliger
-rookbeleid
-Regelgeving betreffende betaald of gratis drinken
-Drankbeleid
-Vrijwilligersbeleid (Punt 2)
Onderstaand in het kort de belangrijkste afspraken/regels:
-alle spelende leden van 18 jaar en ouder draaien één of meerdere bardiensten per jaar
-als je niet kunt moet je zelf voor een vervanger zorgen
-aan alle personen onder de 18 jaar mag geen alcoholische dranken verkocht worden en
gebruik van alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan
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-aan jeugdteams worden geen alcoholische dranken verstrekt
-alle consumpties dienen contant afgerekend te worden. Als je wordt geconfronteerd met het
niet afrekenen van consumpties meld dit dan z.s.m. bij een bestuurslid of iemand van de
kantinecommissie
-geen personen achter de bar of in de keuken die geen dienst draaien
-diegene die achter de bar staat bepaalt de muziek/televisie
-achter de bar mag geen alcoholische dranken gedronken worden
-gebruik van alcoholhoudende dranken en dranken in glas buiten de kantine is verbonden.
Op het afgebakende terras mag alcohol genuttigd worden mits deze zijn uitgeschonken in
kunststof of kartonnen bekers
Eventuele boetes zullen verhaald worden op diegenen die zich hier niet aan houden
-Indien er sprake is van drankmisbruik/of de indruk wordt gewekt tot drankmisbruik het
barpersoneel aan betrokkene(n) geen alcohol meer mag/mogen verstrekken
-Opeenstapeling van lege kratten bier bij de tafels in de kantine is niet toegestaan
-De keuken en de bar dienen na afloop schoon achter te worden gelaten en het alarm dient
er opgezet te worden
TIJDSTIPPEN BAR- EN KEUKENDIENSTEN
Maandag tot en met vrijdag;
van 18.00 uur tot 20.00 uur
van 20.00 uur tot 23.30 uur
weekenden en feestdagen;
zaterdag;
van 7.00 uur tot 10.00 uur
van 10.00 uur tot 14.00 uur
van 14.00 uur tot 19.00 uur
zondag;
van 7.00 uur tot 10.30 uur
van 10.30 uur tot 14.00 uur
van 14.00 uur tot 19.00 uur
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Wij gaan er van uit dat opgemelde informatie voldoende duidelijkheid geeft mbt de
organisatie van de bardiensten. Mochten er nog vragen, opmerkingen en/of ideeën zijn dan
horen wij die graag.
Ons e-mailadres is: kantine@kvv-losser.nl
Sanctiereglement bij niet nakomen verplichte kantinedienst;
Het niet komen opdagen voor een kantinedienst wordt als niet sportief beschouwd en zal
gesanctioneerd worden, waarbij de sanctie zwaarder wordt naarmate men, ondanks
aanmaningen, niet aan zijn verplichtingen voldoet. Het bestuur betreurt het dat deze
maatregel moet worden ingevoerd maar is helaas onontkoombaar en dient ook ter
bescherming van de overgrote meerderheid der leden die hun sportieve plicht wel nakomen.
De mogelijk sancties worden onderstaand uiteengezet:
*In geval van niet verschijnen voor een ingeroosterde kantinedienst zal er binnen een week
met de niet verschenen speler contact worden gezocht waarin hij/zij op zijn tekortkoming
wordt gewezen. Indien blijkt dat het niet opkomen moedwillig heeft plaatsgevonden dan zal
tot schorsing van 1 wedstrijd worden overgegaan. Indien het niet opkomen komt door zaken
die niet aan het lid te wijten zijn dan zal deze opnieuw worden ingeroosterd.
*Komt men wederom niet opdagen dan zal tot schorsing van 2 wedstrijden worden
overgegaan. Eventuele schorsingen die nog niet uitgezeten zijn gaan over naar het nieuwe
seizoen.
*teamvergoedingen stagneren
*elftal geen korting op 1e kratje bier bij thuiswedstrijden
*elftal geen munten bij bv onderling toernooi
*Bij herhaald verzuim volgt royement.
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