Regels kantinediensten
Beste leden en ouders (van jeugdleden), tijdens het veldseizoen gelden de volgende regels voor de
kantinediensten. Door deze diensten over zoveel mogelijk leden, en ouders van jeugdleden, te
verdelen, wordt dit per persoon een minimale inspanning.
De vereniging verwacht van u, dat u tenminste één keer per veldseizoen een kantinedienst vervult
(soms iets meer). Lees daarom goed wanneer u kantinedienst heeft.
AANDACHTSPUNTEN:












De op het rooster genoemde ploeg (senioren en junioren!) is met elkaar verantwoordelijk voor
het invullen van de bardienst! Spreek dus met de ploeg af wie wanneer dienst heeft. Bij de
overige jeugdploegen staat de ‘Ouder van …(naam kind)’ vermeld, die bardienst heeft.
Als je geen kantinedienst kunt draaien, ruil dan met iemand anders en zorg zelf voor vervanging.
De sleutel en portemonnee dienen door de eerste dienst te worden opgehaald bij de familie
Punt, Paltrokmolen 35 te Purmerend (begint de eerste kantinedienst op zaterdag later dan 9.00
uur, dan wordt de sleutel op zaterdag opgehaald door de ABC).
Voor iedereen geldt, dat er alleen consumpties genuttigd kunnen worden, als er kantinedienst is
en deze door de kantinedienst worden verschaft.
Kinderen beneden de 16 jaar mogen niet achter de bar.
Kinderen beneden de 18 jaar mogen ‘NIX’ met alcohol te maken hebben: niet tappen, niet
bestellen en niet drinken. Door afdeling Handhaving van de gemeente is er ook bij BEP al op
gecontroleerd. Deze controles worden steekproefsgewijs herhaald. De boetes voor deze
overtredingen zijn niet mis.
Binnenkort zal er gewerkt gaan worden met een pinautomaat, maar het is VANAF NU al niet
meer mogelijk om bestelde consumpties op te laten schrijven, er wordt direct betaald. Geen geld
mee? Even wat lenen bij je ploegmaatje en dus niet meer bij de vereniging.
De eindtijd van de kantinedienst staat vermeld in het rooster.
Op dinsdag- en donderdagavond zal er tot uiterlijk 23.30 uur kantinedienst aanwezig zijn.
“Gratis” consumpties mogen alleen in onderstaande gevallen verstrekt worden:
o alle trainers mogen per training één kop thee/ koffie nuttigen;
o jeugdscheidsrechters (mensen van eigen vereniging) mogen per gefloten wedstrijd één
consumptie nuttigen (wordt meestal in de rust verstrekt door aanvoerder/leider);
o door de bond of via andere afspraken aangewezen scheidsrechters mogen per gefloten
wedstrijd drie consumpties nuttigen (één voor de wedstrijd, één in de rust – aangeboden
door aanvoerder / begeleider, en één na afloop van de wedstrijd (wordt door aanvoerder
/ begeleider aangeboden bij het tekenen van de wedstrijdformulieren);
o als iemand zich komt melden als beoordelaar dan mag hij/zij ook één consumptie
nuttigen.

En zo maken we er met zijn allen weer een mooie en gezellige veldperiode van.

