Instructie captain van de week, woensdagavond en vrijdagavond kantinedienst
Als captain van de week krijg je de sleutel en de code van de kluis van de captain die voor jou aan de
beurt is geweest. In de kantine hangt een lijst waarop je dit kunt zien.
Wanneer deze geheel gevuld is zal ik deze naar iedereen doorsturen.
Je start de week op dinsdag met een bardienst, deze duurt van 18.45 tot ongeveer 0.00 uur.
Beschrijving van de werkzaamheden van de bardienst hangt op de koelkast in de keuken.
In de geldkist bevindt zich een bedrag van € 120,00 euro
In de kist zit een instructie geplakt met een standaard verdeling van het wisselgeld.
De instructie is als volgt.
1. Bij aanvang van de kantinedienst het beginsaldo checken (= 120,00)
2. Na afloop van de dienst zorgen dat er 120,00 euro in de kist achterblijft, zo vel als mogelijk
volgens de aangegeven verdeling.
3. Het formulier invullen
4. Het overige kasgeld in de enveloppe stoppen, deze liggen in de kluis
5. De kist, het formulier en de enveloppe in de kluis achterlaten
6. Er zorg voor dragen dat de kluis afgesloten is bij vertrek
Op woensdag haalt de kantinedienst de sleutel en de code van de kluis op bij de captain van de
week. Je draait de bardienst en handelt het geld af volgens voorschrift van de penningmeester, zie
hierboven.
Op vrijdag zorgen de competitieteams voor opening van de kantine, de kantinedienst belt de captain
van de week voor de code van de kluis.
Voor beide teams wordt een aparte lijst bijgehouden wat ze moeten betalen.
Na afloop van de vrijdagavond zorgt het laatst aanwezige competitieteam voor afhandeling van het
geld volgens de instructie van de penningmeester, zie hierboven.
De captain van de week opent de buitendeur van de kantine in principe iedere dag zodat diegene die
willen tennissen aan het licht en naar het toilet kunnen. Let erop dat de deur naar de kantine
gesloten is..
Op woensdag zijn er trainingen (behalve in de schoolvakanties)
Op vrijdag is er competitie (zie voor data de kantinedienstlijst)
Op maandag is er training (behalve tijdens de schoolvakanties)
Op deze dagen hoef je de deur dus niet te openen.
Op maandag zorg je ervoor dat je de sleutel en de code van de kluis overdraagt aan de volgende
captain van de week.
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.
Namens de kantinecommissie
Jolanda van Hulzen

