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Sleutels en kas afhalen bij familie Veeninga, Pastorieland 7 Hantum
DTL vlag in de mast hangen ( ligt op de grote koelkast)
Alle kleedboxen openen, ook van de gasten en de scheidsrechters ( soms doen de coaches
dit ook wel, dan even overleggen met hen)
Koffie zetten, 1 ¾ schep koffie voor 1 pot, 1 pot water boven in het reservoir doen. Koffie en
filters zitten in grote bruine voorraadbussen in de kastjes onder de kraan.
De douches en kachels in de kleedboxen zijn altijd warm, daar hoef je niets meer aan te
doen.
De kachel in de kantine kun je hoger draaien. Deze zit naast de bar op ooghoogte.
De jeugdploegen krijgen ranja in de pauze ( dit zijn 4-tallen of 8-tallen) Na ongeveer een half
uur spelen is het pauze ( per categorie staat de tijd op de lijst op prikbord) Ranja kun je
mengen met water in de grote plastic kan. Plastic bekers liggen onder de radio of staan op
de balie.
De volwassenen ( DTL 1,2 en 3) krijgen in de pauze thee, met suiker klontjes! Er staan
theeglazen in het onderste kastjes links van de kraan. 10 glazen per dienblad.
Net voor de pauze zet je het dienblad met drinken in de dames kleedkamer gasten en
thuisploeg.
De scheidsrechter haalt in de pauze een consumptie. Hij/zij heeft recht op 2 consumpties.
De verkoopprijzen staan op de lijst op de balie en op de prijslijst aan de wand.
Er is voorraad in het voorraadhok. Voor het ingangshek rechts. Sleutel zit aan het sleutelbos.
Als iets er niet meer is dit graag noteren , zodat de kantinebeheerder dit kan bestellen.
’s middags voor de wedstrijden controleren of er voldoende drinken koud staat in de
koelkasten.
Na de laatste wedstrijd:
Volle vuilniszakken in de blauwe container
Koelkasten bijvullen , volgens het FiFO systeem ( first in first out)
Vlag uit de mast halen.
Alle boxen afsluiten en het toegangshek, bij het verlaten van het terrein.
De thermostaat van de c.v. kan weer naar beneden.
Kantine opgeruimd en netjes achter laten.
Om 18:00 neemt de spelers van de selectie de bardienst over.
Sleutel en kas weer naar familie Veeninga brengen.
Namens k.v. DTL Hantum , ontzettend bedankt voor jullie inzet!
Belangrijke telefoonnummers:
Huisarts V. Kotcherguine , Ternaard:
Huisartsenpraktijk Holwerd:
Dokterswacht Friesland:

0519-571316
0519-561301
0900-1127112

