KANTINEDIENST VRIJDAGAVOND
KANTINEDIENST ZATERDAG
KANTINEDIENST ZONDAG
OUD PAPIER

Voorwoord
Op een paar uitzonderingen na, heeft de vereniging afgelopen seizoen goed
gedraaid wat betreft de door vrijwilligers uitgevoerde diensten.
Die paar uitzonderingen zorgden echter wel voor de nodige frustratie bij de
andere betrokken vrijwilligers. Dat zouden we graag willen voorkomen in het
aankomende seizoen.
Met klem verzoeken wij u daarom om de indelingen in dit boekje goed te
bekijken. U bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de diensten
waarvoor u bent ingedeeld. Noteer de data in uw agenda.
Ruil of zorg op een andere wijze voor vervanging als u verhinderd bent!

Bij voorbaat dank voor uw inzet, flexibiliteit en gezelligheid.

Namens het bestuur van v.v. Berkhout,
René Bot
Voorzitter

Uitgangspunten van het vrijwilligersbeleid
Hét uitgangspunt bij het vrijwilligersbeleid is dat alle leden een steentje moeten
bijdragen aan het functioneren van de vereniging. De enige manier om het hele seizoen
succesvol te kunnen functioneren is namelijk met vereende krachten!
Leden die al vast vrijwilligerswerk doen voor de vereniging (bijvoorbeeld als trainer,
geleider, scheidsrechter of commissielid) staan niet ingedeeld.
Voor jeugdleden, jonger dan 18 jaar bij het begin van het seizoen, staan de
ouders/verzorgers ingedeeld bij de kantinedienst. Vanaf 18 jaar worden jeugdleden onder
hun eigen naam ingeroosterd, maar uiteraard mogen ook de ouders/verzorgers dit voor
hun rekening nemen. Wellicht is dat laatste zelfs noodzakelijk wanner het jeugdlid voetbalt
op zaterdag.
Ouders van jeugdleden die zelf ook lid zijn worden (uiteraard) niet dubbel ingedeeld.
Ouders/verzorgers van jeugdleden worden in principe ingedeeld bij de kantinedienst op
zaterdag. Hiervan wordt alleen afgeweken indien er sprake is van een aantoonbare
structurele verhindering.
Het aantal verplichte kantinediensten is 3 per seizoen.
Deze indeling is in principe definitief. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt een verzoek
tot herindeling gehonoreerd.
Er bestaat een boeteregeling die wordt toegepast wanneer iemand weigert zijn
kantinedienst uit te voeren, dan wel onaangekondigd niet op komt dagen.
De eerste keer dat dit gebeurt, heeft een boete van € 30 tot gevolg. Bij een tweede en
derde keer in één seizoen is de boete respectievelijk € 40 en € 50. U dient binnen 2 weken
te betalen. Blijft u in gebreke dan wordt u (of uw kind) door het bestuur geschorst tot aan
het moment van betaling. De geleiders van desbetreffend team worden op de hoogte
gebracht. Laat het niet zover komen!

Kantinedienst vrijdagavond
Dit seizoen hebben we maar liefst vier 7x7 teams op de vrijdagavond. Deze teams spelen
elk 2 vrijdagavonden thuis. In totaal zijn er dit seizoen dus 8 vrijdagavonden waarop een
kantinedienst nodig is.
Het bestuur ziet zich genoodzaakt om elk team haar eigen vrijdagavond te laten regelen
wat betreft de bemensing van de kantine.
Hieronder de data waarop de vier teams hun thuisavond hebben.
Mannen 35+ 2
Vrouwen 30+
Mannen 35+ 1
Vrouwen 18+

23 september
7 oktober
4 november
18 november

Het programma voor na de winterstop is nog niet bekend.

Groepsindeling kantinedienst zaterdag

O/V = Ouders/Verzorgers

Rooster kantinedienst zaterdag

Info kantinedienst zaterdag
De eerstgenoemde persoon is captain van de ploeg. Hij of zij maakt voor desbetreffende
zaterdag de indeling op basis van het wedstrijdprogramma dat op de website staat.
Uiteraard gebeurt dat in overleg met de overige personen in de groep. Het gebruik van een
appgroep is daarbij natuurlijk superhandig.
Indien u op een bepaalde zaterdag verhinderd bent, bent u verplicht om zelf voor een
vervanger te zorgen en dit te melden aan de captain. Wellicht kunt u ook proberen te ruilen
met iemand uit een andere groep.
In het uiterste geval dat een captain geen voldoende bezetting kan realiseren, dient hij of
zij zich te wenden tot de kantinebeheerder Yvonne van den Berg (06-13919750).
Let wel, alleen in het uiterste geval.
Minimaal 1 persoon dient een klein uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te
zijn. Deze persoon haalt voortijdig de geldtas bij Helie Bregman (Oosteinde 73a, 0616657814. Tot en met september 2022 is de geldtas bij Peter Kroon (Burg. Beststraat 73,
551892)
In de geldtas bevindt zich een groen koord met daaraan de mastersleutel. Met deze sleutel
opent u het hek bij de brug (het grote hangslot), de entreedeur van de kantine en de
entreedeur van het kleedkamergedeelte. De mastersleutel past overigens op elke deur van
de accommodatie. Leen deze sleutel nooit uit aan onbekenden.
In de keuken hangen diverse ‘gebruiksaanwijzingen’ aan de muur. Lees deze svp.
Kom niet aan de TV’s. Alles gaat automatisch. App naar Ron Stroop bij problemen.
De geleiders van de Berkhout teams en de bezoekende teams hebben recht op een gratis
consumptie in de rust. Hetzelfde geldt voor de scheidsrechters. Geef hen voorrang op
anderen.
Vanaf 12.00 uur is ‘de keuken’ geopend. Eerder mag ook natuurlijk.
Na afloop van de dienst sluit u alle deuren en maant u eventueel nog aanwezige kinderen
om het terrein te verlaten. De kas dient direct terug te worden gebracht op het adres waar
deze is opgehaald.

Groepsindeling kantinedienst zondag
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VACATURE

1

Thijs de Kamps

13267260

2

Vacature

2

Pien Knijn

11744099

3

Vacature

3

Puck Klaver

25175576

4

Iris Schuijtemaker

?

4

Dolf Knijn

29778761

5

Marije Stam

46210828

5

Kevin Veldhuisen

14499241

6

Petra Veldhuisen

29118704

6

Remco Beck

46262937

7

Anique Lisman

21199899

3
1

Peter Kroon

2

4
15453165

1

Diana Bot

30755363

Marjo Blokker

551348

2

Monique Neefjes

31151961

3

Guda Kroon

551892

3

Ron Bakker

30190604

4

Ron Stroop

20531995

4

Richard de Wit

51616130

5

Maarten Overpelt

50871277

5

Adriaan Hoogland

14179521

6

Marcel Reus

27140677

7

Cees Veldhuisen

53354864

6
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Dennis Bot

37133237

1

Karin Mondt

48964890

2

Jesper Stolk

34845620

2

Dirk J. Schuijtemaker

15555101

3

Mick Veld

83705000

3

Hans Ruiter

51224413

4

Max van Eijken

14506965

4

Kees Klaver

51947810

5

Jip de Vos (3x i.o.)

30338890

5

Jos Klaver

42454410

6

Joshua Piet (3x i.o.)

38066390

6

Chris Melger

46068717

7

Lara Nieuwboer (3x i.o.)

13855586

7

Bjorn Woudenberg

11412876

8

Joy Muller (3x i.o.)

27070514

9

Nikki Schuijtemaker (3x i.o.)

11141390

i.o. = in overleg

Rooster kantinedienst zondag

Op de vetgedrukte data speelt het eerste een thuiswedstrijd.

Info kantinedienst zondag
De zondagploegen bestaan voor het merendeel uit vaste mensen met een ruime ervaring
in de kantine. Deze mensen behoeven geen uitleg.
Voor hen zouden we het eerder willen omdraaien. Indien u op- of aanmerkingen hebt over
kantinezaken, laat het ons weten. Met uw feedback kunnen we alleen maar beter worden.
Bij een aantal personen in groep 5 staat er in de groepsindeling ‘3x i.o.’ achter hun naam.
De gedachte is dat deze personen in overleg met de captain ingezet kunnen worden.
Hierbij wordt uiteraard gepoogd om rekening te houden met het voetbalprogramma van
deze personen, maar flexibiliteit is gewenst.
De wetgeving omtrent de verstrekking van alcohol aan jongeren is per 1 juli 2021 verder
verscherpt. De belangrijkste toevoeging is deze : volwassenen die alcohol (door)geven aan
jongeren zijn strafbaar en het boetebedrag is 100 euro.

Groepsindeling oud papier ophalen

Rooster oud papier ophalen

TIPS !!
Gebruik 1 gezamenlijke
plek met uw buren.

Info oud papier ophalen
Indien u op een bepaalde zaterdag verhinderd bent,
dan bent u verplicht om zelf voor een vervanger te
zorgen, dan wel te ruilen met iemand uit een andere
groep.
Meld dit dan svp wel aan René Bot (06-28691741

Gebruik geen onhandige
bakken en manden om uw
oud papier in te doen.
Houd rekening met
voorspelde regen!
Geef eens een kopje
koffie (met koek) aan de
ophalers.

Statiegeld op kleine plastic flesjes

Sinds afgelopen seizoen wordt er 15 cent statiegeld geheven op kleine plastic flesjes.
Voor elk plastic flesje dat door u in de blauwe container wordt ingeleverd, doneert de
vereniging het statiegeld aan:

www.bakeforlife.nl

en dan nog dit…
De facebookoproep hiernaast
dateert van 8 juli, 8 juli 2019
om precies te zijn.
Al meer dan 3 jaar is het niet
gelukt om een nieuwe groep
voor de kantine op zondag te
formeren.
DE

We blijven hoopvol….

Als u zich volgend jaar op een andere manier wilt inzetten voor de vereniging,
laat het ons dan aub weten.
Er zijn altijd wel mogelijkheden om uw vrijwilligerswerk te laten aansluiten bij uw agenda,
ambities en/of interesses.
Kijk op www.vvberkhout.nl/vacatures voor de actuele vacatures

