Huisregels Jan Veldhuizen paviljoen per 1 januari 2014
Op ons sportpark moeten we met elkaar zorgen voor de naleving van gemaakte afspraken en onze
leefstijl.

Regels bar medewerk(st)ers
Consumpties die door de vereniging worden aangeboden worden geregistreerd door het
barpersoneel.
Trainers, leiders, scheidsrechters en verzorger VV SEC.
Krijgen consumptiebonnen aangeboden door het bestuur VV SEC. Deze worden geregistreerd
(knop consumptiebonnen) door het barpersoneel.
Eigen leden.
Zij die meerdere wedstrijden begeleiden en of fluiten kunnen wat te eten nemen als het begeleiden
en/of fluiten voor 12.00 uur aanvangt en eindigt na 14.00 uur. Dit wordt geregistreerd (knop
consumptiebonnen) door het barpersoneel.
Bestuur.
Kunnen per vergaderuur 1 consumptie nuttigen. Indien gewenst kunnen leden van het dagelijks
bestuur consumpties aan derden aanbieden. Deze worden geregistreerd ( knop bestuur) door het
barpersoneel.
Commissies.
Kunnen per vergaderuur 1 consumptie nuttigen. Deze worden geregistreerd ( knop commissies)
door het barpersoneel.
Bezoekende verenigingen en scheidsrechter.
Krijgen voor en/of na de wedstrijd een consumptie aangeboden. Deze worden geregistreerd (knop
bezoekers (of wijzigen in wedstrijddagen?) door het barpersoneel.
Barpersoneel.
Kan per baruur 1 consumpties nuttigen. Snacks of broodje alleen voor degene die onder etenstijd
achter de bar staan (zaterdag / zondag een dienst die begint voor 12.00 uur en duurt tot na 14.00 uur
en zaterdag na 17.30 uur. Dit wordt geregistreerd (knop barpersoneel) door het barpersoneel.

Kantine regels.
In de kantine:
1. Wordt alcohol geschonken ná 12.00 uur. Bij jeugdactiviteiten beslist het bestuur.
2. Wordt alcohol geschonken alleen aan personen ouder dan 18 jaar.
3. Wordt niet gerookt.
4. Kun je voor je verjaardag een kratje bier kopen tegen inkoopprijs (heden 14 euro).
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Het is niet toegestaan om:
5. De kantine met voetbalschoenen te betreden.
6. Glaswerk mee naar buiten te nemen.
7. Alcoholhoudende drank buiten de kantine of het terras te nuttigen.
8. Zelf meegebrachte drank en etenswaar op het complex te nuttigen.
Overige regels:
9. Consumpties en etenswaren worden contant afgerekend.
10. De tafels worden na gebruik opgeruimd.
11. Lege glazen, flesjes en borden worden naar de bar teruggebracht.
12. Afval wordt in de daarvoor bestemde afvalemmers gedeponeerd.
13. Personen die agressief of normafwijkend gedrag vertonen, worden verwijderd.
14. Bij calamiteiten wordt de kantinebeheerder of barvrijwilliger gewaarschuwd.
15. Alleen dienstdoend barpersoneel heeft toegang achter de bar en in de keuken.
16. Waardevolle spullen kunnen in bewaring worden gegeven.

Schoonmaak
De kantinebeheerder is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de kantine, keuken,
bestuurskamer, toiletten en looppaden.

Muziekinstallatie
De muziekinstallatie wordt alleen bediend door het barpersoneel. Leden of kantinebezoekers mogen
zich niet ophouden achter de bar.

Er is een AED (Automatische Externe Defibrillator) aanwezig op de muur in de keuken. Diverse
personen van het barpersoneel zijn ondertussen in opleiding geweest. Maak gebruik van de lijst met
personen achter de bar, indien de AED noodzakelijk is.

Het barpersoneel heeft het recht om eerder te mogen sluiten.
Minimale openingstijden van de kantine met barbezetting:
Maandag: tijdens trainingsuren
Dinsdag:
19.00 uur – 23.00 uur
Woensdag: tijdens trainingsuren
Donderdag: 19.00 uur – 24.00 uur
Keuken gesloten om 23.00 uur
Vrijdag:
tijdens trainingen en wedstrijden
Zaterdag: 08.00 uur – 20.00 uur
Keuken gesloten om 18.00 uur
Zondag:
09.30 uur – 16.00 uur
Keuken gesloten om 15.00 uur

Het Jan Veldhuizen paviljoen is op andere tijdstippen alleen met nadrukkelijke
toestemming van het bestuur geopend.
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