
Kantinedienst Clubhuis Buddleja, in sporthal de Vlinder  
 
Fijn dat je (weer) een kantinedienst wilt draaien in ons clubhuis. Hieronder een paar zaken 
op een rijtje, die het wellicht makkelijker voor je maken je weg te vinden: 
 
- Indien je moet openen kun je de beheerder vragen het clubhuis voor je open te doen; 
- De lichtknopjes zitten links van de deur naar de keukens (met rond raampje). 
- In de bar ligt een “handleiding Clubhuis de Vlinder” hierin staat eigenlijk alles wat je moet 

weten; 
- Het is belangrijk dat alles in de kassa wordt aangeslagen, dat je een rapportageformulier 

invult en dat er aan het eind van de dag een dag uitdraai wordt gemaakt (anders kan het 
ons veel extra btw kosten!). 

- In de handleiding zit achterin een logboek, daarin kun je aangeven wat onduidelijk is,  
ons tips geven of aangeven welke spullen onvoldoende voorradig zijn. 

- Op het rapportageformulier kan je eventueel zelf te nuttigen consumpties bijhouden. Een 
vrijwilliger mag 1 consumptie per uur gebruiken (alleen koffie/thee of fris/sap). 

- Indien je de laatste dienst van die dag hebt, moet je het ingevulde rapportageformulier, 
de opbrengst en de dag uitdraai uit de kassa in een enveloppe doen en in de 
‘brievenbus’ doen in de voorraadkamer.  

- Het is prima als je je kinderen meeneemt als je bardienst gaat draaien, maar ze mogen 
niet achter de bar en ook niet in de keuken komen. 

 
Lees de handleiding goed door, enkele punten die er in staan zijn: 
 
- Hoe omgaan met  kastotaal bij aankomst en vertrek (incl. openen en sluiten); 
- Hoe om te gaan met datumstickers op versproducten (incl. geopende flessen frisdrank, 

sap en wijn); 
- Hoe om te gaan met aanvullen voorraad; 
- Het schenken van alcohol; 
- Etc etc. 

 
Let op dat je bij vertrek het clubhuis en de keuken(s) schoon achterlaat! Het is voor degene 
die de dag na jullie komen, erg vervelend een vieze ruimte aan te treffen. 
 
Denk bij het als laatste verlaten van het clubhuis aan het SLUITEN VAN DE RAMEN. 
 
Hartelijk bedankt voor je inzet en veel succes en plezier! 
 
Clubhuiscie Buddleja 


