
HANDLEIDING KANTINE Tijdelijke de Schelft 

Wachtwoord Wifi staat op de kantine deur 

 

SLEUTEL 

Toegang Tijdelijke de Schelft 

• Sleutel op te halen bij Familie Brama, Maandagsewetering 175 

• Buitendeur, deur halletje en kantine deur zijn te openen met dezelfde sleutel (let op: sleutel draait 

tegengestelde richting) 

 

OPSTART 

• 1 persoon direct eerst koffie zetten & het pinapparaat (SUM up) oplader in stopcontact. 

• Waterkoker vullen en aanzetten. 

• Zie je toevallig nog rommel liggen van vorige gebruikers, ruim dit eventjes op 

(buitenterrein, kleedkamer, toiletten, Kantine). 

We delen met elkaar een gebouw, dus een enkel papiertje geen probleem, maar mocht het zoveel zijn dat het 

niet gastvrij is, maak dan foto’s en stuur deze door naar kantine@northa.nl. 

• Verlichting aanzetten: 

o Kantine - lichtknop linksom de hoek 

o Daarnaast zit ook de knop voor de ventilator van de kantine 

o Zaal – In de EHBO ruimte zit lichtknop ‘Sporthalverlichting’ 

o Lichtknop ‘Buitenverlichting’ moet altijd aan staan! 

• Verwarming Kantine: 

o Bedieningspaneel linksom de hoek. Eenvoudig te bedienen met + en -. Let wel op: Graag de 

verwarming verlagen naar 15 graden wanneer je de kantine afsluit.  

o De verwarming gebeurt middels panelen in het plafond.  

• Zet de deur van de kantine open.  

 

Voorraad: 

• in de ruimte achter de kantine staat een voorraad kast met aanvulmateriaal en de koelkast 

o Verlichting gaat vanzelf aan 

• Zet de keuze van drinken (blikjes/flesjes/pakjes) op de plank langs de muur en hang het bord met prijzen op. 

• Zet de mandjes en plateaus met chips, koek en repen etc. op de bar. 

• Suiker, melk, roerstaafjes neerzetten / aanvullen. 

• Sauzen uit de koelkast op de bar plaatsen. 

Koelkast en voorraadkast te openen met de 2 kleine sleuteltjes aan de bos.  

 

VERKOOP 

• Zorg dat er altijd 1 persoon in de kantine aanwezig is, boven de 14 jaar. 

Je kan wel hulp krijgen van kinderen/jeugdleden, maar je houdt zelf de verantwoording. 

• Alle verkopen worden geturfd op de artikelen-lijst. 

• Iedereen betaald voor al het gebruik, alle bezoekers en alle leden. 

• Zoveel mogelijk laten pinnen (zie beschrijving pin-apparaat). 

• Geldkistje met kleine voorraad wisselgeld staat in de voorraadkast, maar stimuleer pin-verkoop. 

• !!! Zorg ervoor dat er 2 kannen limonade en bekers vlak voor de rust naar het veld worden gebracht. 

 


