KANTINEREGLEMENT
Algemene regels
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Degene die lid zijn geworden van TV Edos betalen €60,- borg voor de
kantinediensten. (dit zijn 2 kantinediensten)
De borg per kantinedienst bedraagt € 30,--.
Ieder seniorlid wordt voor twee kantinediensten per jaar ingedeeld.
De duur van de kantinedienst is 4 uur per dienst.
Er is ook een mogelijkheid om te poetsen i.p.v. kantinedienst. (8 uur)
Indien u kantinedienst voorafgaand wordt afgelast/verzet zal de dienst op een
andere tijdstip worden ingedeeld.
Alle competitieteams draaien zelf kantinedienst, deze kantinediensten tellen niet
mee voor de borgregeling.
Personen die in het betreffende jaar de leeftijd van 70 bereiken worden
vrijgesteld van kantinediensten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.

Wanneer een seniorlid niet bereid is kantinedienst te draaien, zal het seniorlid
niet ingeroosterd worden, maar betaalt €60,- voor 2 kantinediensten.
10. Wanneer een seniorlid zijn/haar ingeroosterde kantinedienst niet gedraaid
heeft, zal dit ook verrekend worden in de contributienota. (á €30,- per dienst)
11. Wanneer een seniorlid zijn/haar kantinediensten heeft gedraaid, blijft de borg
van €60,- staan voor het volgende jaar.
12. Indien men het lidmaatschap opzegt of de leeftijd van 70 bereikt zal de borg
worden teruggestort. (als het laatste jaar de kantinedienst is gedraaid)
Kantineregels
1.
2.

3.
4.
5.

Aan het einde van de kantinedienst zet iedereen een paraaf achter zijn/haar
naam in de groene klapper. (t.b.v. controle kantinedienst)
Indien u geld afstort dient men een formuliertje in de koker te doen met daarop
het geldbedrag en een paraaf van degene die afstort. (deze formuliertjes liggen
naast de kassa)
Indien u geld afstort dient men het afgestorte bedrag samen met uw naam en
paraaf op de stortingslijst in te vullen. (groene klapper)
Aan het einde van de kantinedienst (laatste dienst) mag er maximaal €50,- in de
kas achterblijven.
Na de kantinedienst (laatste dienst) geeft u de kantinesleutels af bij de volgende
op de lijst.

Controle
1.

Aan de hand van de ingevulde lijst met kantinediensten wordt bijgehouden wie
er zijn/haar kantinediensten heeft gedraaid. Aan het einde van het seizoen
zullen de controleresultaten doorgegeven worden aan degene die de
contributienota’s maakt.

Overige regels (contact opnemen met Sanne Loeffen: 06-13391185)
1.
2.

Er mag onderling geruild worden.
Als een seniorlid geen kantinedienst kan draaien, dan dient hij/zij voor
vervanging te zorgen.
3. Een oproepkracht krijgt een vergoeding van € 30,00 per kantinedienst, welke
aan het begin van het nieuwe jaar wordt verrekend met de te betalen
contributie.
Gewijzigd, Januari 2016

