
Algemeen 
 
 
Ieder lid is verplicht 2 x per jaar kantinedienst of parkonderhoud te doen, tenzij je bestuurslid, commissielid, of 
jeugdlid bent of een competitielidmaatschap hebt. Dan ben je vrijgesteld. Wel is het mogelijk je 
kantine/corveediensten af te kopen.  
 
Ben je niet vrijgesteld van deze verplichting dan wordt met ingang van 2022 op voorhand € 50 voor 2 diensten 
samen met de contributie in rekening gebracht. Je kunt aangeven of je die € 50 wilt terugverdienen door dienst te 
doen. In dat geval krijg je een mail van de dienstenplanner met het verzoek een dienst in te plannen op de KNLTB 
clubapp. Indien niet alle diensten zijn ingevuld kun je een “uitnodiging” krijgen wanneer je nog geen twee diensten 
hebt gedaan. Als je onverwachts een ingeplande dienst niet aanwezig kunt zijn, moet je zelf je dienst ruilen of een 
ander betalen om je kantinedienst te doen. 
 
Voor vragen over de planning van de kantine-en corveediensten kun je terecht bij Marjan Meulmeester via e-
mailadres dienstrooster@ltcdestoof.nl 
 
 

Instructies voor kantinedienst: 
 
Sleutels: Met ingang van 2022 hangt er een sleutelkluisje naast de deur van de kantine. De code om het kluisje open 
te maken wordt per e-mail verstrekt aan de leden. Dit wisselt elke maand. Na afloop van je dienst de sleutel 
terughangen in het kluisje en de cijfers op 0000 zetten.  
 
Diensten: bardiensten worden alleen gedraaid als er competitie is, een toernooi of een andere activiteit. De precieze 
tijden verschillen per evenement en staan vermeld in de dienstenplanner op de website. 
 
Prijzen: De prijzen van de consumpties staan op het bord op de muur achter de bar. 
 
Prijslijsten: A-4tjes met alle consumpties erop kunnen alleen voor competitieteams worden gebruikt om alle 
consumpties te noteren/turven, die dan aan het eind van de kantinedienst door het team/de captain moeten 
worden betaald. Consumpties die daarna nog worden gebruikt moeten direct afgerekend of gepind worden. 
 
Op de pof: Liever niet, maar mocht iemand niet genoeg geld/geen pinpas bij zich hebben, dan dien je de voor en 
achternaam van het Stooflid, de datum en het bedrag op een papiertje te vermelden. Tevens vermeld je jouw eigen 
naam. Het papiertje gaat in de kassa. Als het betreffende lid later de rekening alsnog betaalt, wordt het papiertje 
weggegooid. 
 
Geld: Na afloop van je dienst tel je het papiergeld en schrijf je het bedrag, datum en je naam op een papiertje. Het 
geld en papiertje gaan in een enveloppe dat je via de gleuf in de kluis doet. De kluis bevindt zich links onderin in de 
keuken. Check dat de envelop helemaal goed in de kluis zit. Ca. € 10,00 aan kleingeld en € 15,00 papiergeld in de 
kassa laten a.u.b. 
 
Er is een pinapparaat aanwezig (in de kassa), let op dat hij voldoende is opgeladen, snoertje ligt ook in de kassa. 
Pinautomaat bij vertrek altijd terugleggen in de kassa. 
 
Verhindering: Bij verhindering dien je zelf voor vervanging te zorgen of te ruilen met iemand.  
Overname dienst: Wil je jouw kantinedienst door iemand anders (betaald) laten verrichten, dan moet je dit zelf 
regelen en deze persoon € 25,00 betalen. Namen en telefoonnummers van leden die bereid zijn (betaald) extra 
bardiensten te draaien zijn te vinden op de website. 
Niet komen opdagen: Wanneer je niet op komt dagen als je kantinedienst hebt, dan wordt hiervoor € 25,00 in 
rekening gebracht.  
 
Grijze map ligt op de kassa met de aftekenlijst, gebruiksaanwijzingen en verdere informatie. 
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Werkzaamheden kantinedienst: 
• Bij aanvang van de dienst zo nodig tafels buiten schoonmaken. 

• Koffie, thee en drankjes verkopen.  

• Frisdranken in de koelkast zo nodig aanvullen. 

• Afwas doen; vaatwasser alleen gebruiken bij competitie of andere drukke gelegenheden. 

• De bar en de kantine opruimen. Tafels, barkrukken, stoelen, ook op het terras, op hun plaats zetten. 

• Bar en werkblad schoonmaken 

• Spoelbak en lekbakken schoonmaken met heet water en daarna een scheutje bleekmiddel in de afvoer. 

• Plaats uw paraaf bij uw naam in het dienstrooster, in de grijze map. Bij vervangen naam van vervanger 
vermelden. 

• Ramen sluiten (ook in de kleedkamers).  

• Alle verlichting uitdoen, ook in de kleedkamers en toiletten.  

• Als de lichtmasten op de baan nog aan zijn, deze ook uit doen. Knop zit in de kast in de gang. 

• Extra aandacht voor het sluiten van de schuifpui; lat plaatsen tussen schuifpui en kozijn! 

• Kantinedeur afsluiten; buitendeur en toegangshek dicht doen. 

• Sleutel terughangen in het sleutelkluisje en de code op 0000 zetten. 
 
Als competitieteam(s) langer blijven dan degene die kantinedienst heeft, is de captain van het thuisspelende team 
verantwoordelijk voor bovenstaande werkzaamheden.  
 

Werkzaamheden parkonderhoud: 
Dit betreft o.a. assisteren bij baanonderhoud, grote schoonmaak kantine, terras en paden aanvegen en onkruid 
verwijderen, goten schoonmaken, tenten op- en afbreken, ramen zemen binnen en buiten. 
 
Assisteren bij baanonderhoud kan alleen op maandagmiddag onder leiding van de vaste baancommissie.  
 
De andere werkzaamheden staan officieel ook op maandag ingepland, maar kunnen ook op een andere dag of 
tijdstip gedaan worden.  
 
De materialen die je nodig hebt voor vegen en onkruid verwijderen staan in de garage. De sleutel hiervan hangt in de 
middelste kast in de gang.  
 
Ook voor deze diensten moet je aftekenen op de lijst in de grijze map of doorgeven dat je de dienst gedaan hebt via 
mail dienstrooster@ltcdestoof.nl. 
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