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Dit seizoen is de ‘van de zaterdagochtend’ ingezet: dit betekent een extra barvrouw op de vroege 

zaterdagochtend 08.15u-11.00u, om de reguliere bardienst te ondersteunen bij de enorme drukte 

vanwege de vele thuisspelende mini’s (soms wel 8 spelende teams, met alle begeleiding van ouders een 

kantine vol!). Deze barvrouw (gehuld in herkenbare oranje KHNB-sloof) zorgt dat de kantine op tijd open 

is, de consumptiemunten voor de coaches beschikbaar zijn, de teams verwijst naar kleedkamers etc. etc. 

De inzet van de gastvrouw wordt zeer gewaardeerd. Er is een poule van 6 dames die bij toerbeurt dienst 

hebben. 

Daarnaast is er op zondag een vaste barman aan de slag (ipv alleen eigen senioren teamleden), 

waardoor waarschijnlijk de omzetderving door ‘minder secuur omgaan met afrekenen van wijn en bier’ 

teniet is gedaan. Verder zorgt deze barman ook voor behoud van spelers na de wedstrijd door 

aanbieden van broodjes frikandel e.d (in verleden liepen de spelers daarvoor naar Avesteijn of gingen 

naar de friettent en naar huis). 

De schoonmaak is dit jaar goed verlopen, er is hard gewerkt, zeker ook om de piepschuimkever-plaag 

tegen te gaan en de strijd tegen kalk bij de douchekoppen in de kleedkamers (deze strijd wordt nu door 

externe bedrijven voortgezet, nl vervanging douchekoppen en verdelgingsactie tegen de 

piepschuimkever). 

De inkoop wordt structureel gedaan door twee fanatieke dames, die goed op de kleintjes letten en 

zorgen voor een goed gevulde voorraadkast/koelkast. 

Kortom een goed jaar voor onze kantine! 

Het enige wat lastig blijft is dat niet alle ouders het vanzelfsprekend vinden om bardienst te draaien – 

onze planner doet haar best om met alle wensen rekening te houden maar stuit nogal eens op een muur 

van onbegrip. Zeker bij nieuwe ouders… dus communicatie over dit onderwerp blijft belangrijk, via onze 

website maar ook via coaches. 

NB:   omzet-inkomsten-uitgaven worden apart behandeld bij de jaarrekening en liggen ter inzage bij de 

penningmeester. 
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