
OPENEN:   Openen   kunnen   en   mogen   alleen   leden   van   het   Paviljoenteam   

• Open   de   toegangsdeur   met   je   ledenpas   
• Open   de   sleutelkluis   door   het   intoetsen   van   de   code    
• Open   met   de   vierkante   sleutel   de   deur   naar   het   paviljoen,   er   gaat   een   pieptoon   
• Houd   de   tag/druppel   tegen   het   beveiligingskastje;   de   pieptoon   stopt          Stop   de   andere   sleutel   in   de  

stroomvoorziening   en   draai   de   stroom   aan.   
• Haal   deze   sleutel   uit   het   slot   en   hang   de   sleutelbos   terug   in   het   sleutelkastje   
• indien   nodig   zet   de   vaatwasser   aan;   afvoerpijpje   erin   stoppen,   half   schepje   zeep   in   de   machine  

doen,   klep   dicht   en   met   de   rechterknop   aanze�en.   De   machine   kan   na   20   minuten   gebruikt  
worden.   

• Afwassen:   korf   met   vuile   vaat   erin   plaatsen,   en   op   de   linkerknop   drukken.   
• Na   5   minuten   korf   er   uit   halen   en   klep   terug   dicht   doen,   anders   koelt   de   machine   te   veel   af.   
• Kassa   aanze�en,   muziek   op   de   i-pad   aanze�en,   en   eventueel   TV   aanze�en.   
  

AFSLUITEN:  Afsluiten   kunnen   en   mogen   alleen   leden   van   het   Paviljoenteam   

Een   PT   lid   mag   pas   weggaan,   nadat   hij   zeker   weet   dat   er   nog   iemand   op   het   park   is   van   het   PT   om  
af   te   sluiten.   Is   die   er   niet,   dan   het   paviljoen   sluiten   en   de   bardienst   mag   ook   weggaan.   Je   kunt  
ook   via   de   PT-app   vragen   of   er   iemand   later   wilt   komen   afsluiten.   
  

• Open   de   sleutelkluis   door   het   intoetsen   van   de   code,   en   neem   de   sleutels.   
• Beginnen   in   berging,   kijken   of   buitendeur   (achterkant)   gesloten   is.   
• Baanverlich�ng   op   “auto”   schakelen   
• Licht   berging   uit,   en   deur   sluiten   tussen   keuken   en   berging.   
• Afvoerpijpje   uit   vaatwasser   trekken,   met   rechterknop   uitschakelen.         Controleren   of   frietpannen  

en   afzuigkap   zijn   uitgeschakeld         Buitendeur   keuken   controleren   of   die   gesloten   is.   
• Licht   in   keuken   uitdoen.   
• Buitendeur   aan   schoolstraatzijde   van   binnen   afsluiten.   
• Schuifdeuren   vergrendelen   (omhoog),   maar   niet   met   sleutel   afsluiten         Stroomvoorziening  

uitdraaien,   en   sleutel   uitnemen.   
• Tag/druppel   tegen   kastje   houden,   rood   lichtje   gaat   aan,   korte   pieptoon.   
• Naar   hal   gaan   en   deur   met   sleutel   sluiten.   
• Sleutel   terug   in   sleutelkluisje   hangen,   en   deur   met   draaiknop   dicht   doen.   
• Langs   de   hoofddeur   buitengaan   en    niet    op   slot   doen.   

  

Als   je   wilt   weten   wie   er   lid   zijn   van   het   paviljoenteam,   dat   kun   je   zien   door   op   onderstaande   link   te   klikken.  

 

Je   moet   wel   eerst   inloggen   op   de   site   van   de   WTV:        h�ps://www.wtv-wouw.nl/paviljoenteam  

Als   nieuwe   leden   zich   willen   aanmelden   voor   het   PT,   dat   kan   alleen   maar   door   het   (opnieuw)   invullen   en   sturen   van  

het    invulformulier   

 

https://www.wtv-wouw.nl/paviljoenteam
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsZryyPdiDpnopY2ZZ6rdlWT5kcNa1gHkf5Hu3zN7_zgCvRg/viewform

