WELKOM
De eerste keer in de kantine is voor de meeste mensen lastig. Het is vaak druk en het is
niet altijd duidelijk wat er van je wordt verwacht. Deze kaart is speciaal gemaakt om
zoveel mogelijk informatie te verstrekken.
Wat zou jij vandaag kunnen doen:

1. Verkopen
Koffie/thee/frisdrank/snoek/chips etc.: alles staat om en bij de balie. Er hangen of liggen
kaarten waar de prijzen op staan of de prijzen staan bij de artikelen vermeld.
Ook verkopen we patat/tosti’s/kroketten etc. De bestelling schrijf je op het
bestelformulier van het blokje (vraag even waar deze ligt), je rekent af en brengt de
bestelling (het briefje) in de keuken bij de kok.

2. Schoonhouden/opruimen
Hygiëne is erg belangrijk. Van jou vragen wij of je de tafels en stoelen recht wilt zetten
en schoon te houden. Iedereen zit graag in een nette kantine nietwaar?
Ook de balie af en toe even afnemen.

3. Aanvullen
Op de balie staat t.b.v. de koffie en thee: koffiemelk, suiker en roerstaafjes. Af en toe
controleren of hier nog voldoende van aanwezig is. Zonodig aanvullen.
De koffiemelk staat in de koelkast onder de balie. Het overige staat achter in het
magazijn.
De laatste ronde van de dag de koffiemelkkannetjes niet meer volschenken. Het laatste
wordt nl. aan het einde van de dag weggegooid.

4. Geld
De opbrengst van de kantine is voor de vereniging van groot belang. Zorg dus dat je
goed afrekent en dat je het geldkistje en/of de kassa niet onbeheerd achterlaat.
Ook is het handig zoveel mogelijk naar wisselgeld te vragen. Muntgeld is schaars.

5. Voor de laatste groep van de dag
Svp alle prullenbakken in de kantine legen en nieuwe zakken in de bakken doen. De
nieuwe zakken kun je in het ladekastje in de keuken vinden.

FIJN DAT JIJ ONS KOMT VERSTERKEN !!

