Spelregels Kantinebezetting 2016
Om e.e.a. duidelijk vast te leggen is de vorig jaar ingevoerde werkwijze uitgewerkt in
een aantal spelregels.

1. De kantinecommissie maakt telkens een planning van enkele maanden,
waarbij alle seniorenelftallen, Wielerploeg, Dames-1 en alle A-elftallen
meedraaien in de kantinepoule; op de zaterdag en zondag en op
toernooidagen;
2. Het team levert in de haar toegewezen periode voor elke shift op de
zaterdagen en de zondagen de benodigde mensen zoals opgenomen in
de planning;
3. De onderverdeling van die inzet wordt door het team zelf bepaald en
de naam en tel. nr. van de speler/speelster moet minimaal 3 weken
voor de ingeplande shift, doorgegeven worden aan de contactpersoon
van de kantine commissie (Wim Roetgerink);
4. Bij ziekte of afwezigheid regelt het team zelf vervanging;
5. De leidersen aanvoerders van de diverse teams zijn daarvoor de
aanspreekpunten;
6. Indien op de shift niemand van het ingeplande team komt opdagen, zal
de doorgegeven/ingeplande persoon worden gebeld door de dan
aanwezige kantinemedewerker met de vraag om alsnog te komen.
Mocht de doorgegeven/ingeplande persoon ondanks dat belcontact
toch niet komen opdagen, dan zal de kantinecommissie contact
opnemen om te vragen naar de redenvan het niet komen opdagen.
Met de speler/speelster wordt een afspraak gemaakt voor een
vervangende planning.
7. Mocht dit in onderling overleg niet lukken, dan zal de naam van de
speler/speelster worden doorgegeven aan het hoofdbestuur. Het
hoofdbestuur legt vervolgens een sanctie, dan o.a. kan bestaan uit een
wedstrijd schorsing, op.
8. De kantinecommissie is in die zin, buiten noodsituaties, niet
verantwoordelijk voor de aanvullende bezetting;
9. De spelers assisteren de aanwezige vrijwilligers;
10.De kantinecommissie maakt een schema voor de bezetting;
11.Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de diverse
speelschema’s;

12.Tijdens de shifts is het verplicht de voorgeschreven bar- keukenkleding
te dragen;
13. Voor en tijdens de kantinedienst is het niet toegestaan alcoholische
consumpties te nuttigen, dit mag uitsluitend na beëindiging van de
bardienst;
14. Neem als team je (club)verantwoordelijkheid zodat anderen van jullie
inzet kunnen profiteren net zoals jouw team op alle andere momenten
van de inzet van anderen uit te verenging kan profiteren;
15. Elk half jaar worden de regels geëvalueerd met input van kantine
commissie en de teams.
Met de bovenstaande afspraken is het de bedoeling de verschillende onderdelen van
de kantine in het belang van de vereniging op zoveel mogelijk gewenste momenten
volledig bezet te hebben.
De hoofdbezetting tijdens de weekenden alsmede de openstellingen door de week
blijven conform de huidige werkwijze en verdeling ingevuld worden door de vaste
groep van vrijwilligers. Vanzelfsprekend is de kantinecommissie blij met elke nieuwe
aanmelding voor deze groep vrijwilligers.
De kantinecommissie is er van overtuigd dat met het bovenstaande door een relatief
kleine jaarlijkse inzet van die individuele leden, de verenging een op zoveel mogelijk
tijdstippen een goede kantinebezetting krijgt, waardoor gezelligheid en
saamhorigheid kunnen leiden tot voordeel voor de vereniging.
Wij rekenen daarbij op jullie begrip en medewerking.
Namens de kantinecommissie,
Januari 2016
Jan Mentink, Voorzitter
Contactgegevens Wim Roetgerink:
Tel: 06-52074497
Mail: wroetgerink@home.nl

