
 
 

Nieuwe huisregels seizoen 2022 -2023 
De aanleg van het kunstgrasveld en de herinrichting van het sportpark heeft tot een mooi eindresultaat 
geleid. Alles ziet er nu weer mooi uit en dat willen we uiteraard graag zo houden. Dat heeft o.a. geleid tot 
aanpassing van het rookbeleid. Daarnaast willen we jullie informeren ook over een aantal andere zaken. 
Verzoek aan jullie om de volgende onderwerpen te communiceren met de elftallen: 

1. Rookbeleid 
2. Afsluitende bbq elftallen 
3. Kantinedienst en oud papier ophalen 
4. Koffiemunten 
5. Openingstijden kantine 
6. Prijsindexering kantine 
7. Contant geld 
8. Overige huis- en gedragsregels 

 

1. Rookbeleid 
Ondanks dat we nu een mooie en vernieuwde accommodatie hebben, is er toch voor gekozen om een 
rookplek te creëren waar met name de jeugd het minste hinder van zal ondervinden.  

Waar mag nog gerookt worden? 
Alleen onder de veranda aan de kant van de ingang van de kantine. Dat is de enige plek waar roken is 
toegestaan.  

Dit betekent dat er niet meer gerookt mag worden bij de ingang van de kleedkamers (schuifdeuren) 

Onder de veranda worden 4 asbakken aan de palen vastgemaakt waar de peuken ingegooid kunnen worden. 
Voor de rokers: hou het netjes en help ons het sportpark ook netjes te houden! 

Wanneer is roken onder de veranda toegestaan? 

➢ Maandag t/m vrijdag is roken onder de veranda toegestaan vanaf 19.30 uur 
 

➢ Op zaterdag is roken onder de veranda toegestaan vanaf 13.00 uur 
 

➢ Op zondag is roken onder de veranda de hele dag toegestaan 

 

2. Afsluitende barbecue elftallen  
We hebben veel positieve reacties gekregen op de afsluitende barbecue voor de elftallen. Dit willen we 
volgend jaar daarom nogmaals organiseren. Voor het seizoen 2022 – 2023 willen we dit wel iets anders 
inrichten zodat het voor de organisatie ook handiger is aangezien het nu teveel verspreid was. Ook willen we 
op dat moment de prijsuitreikingen doen voor o.a. topscoorder van het jaar enz.  
 
Wanneer?  
De afsluitende barbecue zal voor alle elftallen plaatsvinden op zondag 14 mei 2023.  
Dit is de laatste zondag dat het 1e een thuiswedstrijd speelt (competitiewedstrijd). De barbecue zal bij de 
kantine plaatsvinden. 



 
 

3. Kantinedienst en oud papier 
Om de kantineplanning rond te kunnen krijgen en oud papier kunnen ophalen doen wij zoals ieder jaar weer 
een beroep op de elftallen.  
In de eerste week van september kunnen jullie de nieuwe kantineplanning en het rooster voor het oud 
papier ophalen verwachten. Verzoek om deze zo snel mogelijk in te vullen met namen zodat we tijdig de 
planning rond kunnen maken.  
 
Tijden kantinedienst draaien 
Zaterdag:  9.00 – 13.30 uur of 13.30 – 18.00 uur 
Zondag:  13.00 – 18.00 uur 
Aantal personen: zie uitgangspunten planning kantinedienst 
 
Tijden oud papier ophalen 
Aanvang:  8.15 uur 
Einde:    +/- 12.30 (wordt afgesloten met patat/snack in de kantine) 
Aantal personen: 6 personen + 1 reserve opgeven 
 
Uitgangspunten planning kantinedienst: 

• Er worden altijd 2 personen doorgegeven die achter de bar staan 

• Er wordt geen herinnering gestuurd. Je bent als elftal zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat 
op de ingeplande dag de kantinedienst gedraaid wordt 

• Ruilen mag onderling. Geef wel even door wie de dienst overneemt (mailen naar info@vvreunie.nl 

• Tijdens de openingsuren van de kantine lopen geen mensen achter de bar die daar op dat moment 
niet hoeven te zijn. Alleen diegene die kantinedienst hebben staan achter de bar. Heb je wat nodig 
wat achter de bar ligt, vraag het dan aan het kantinepersoneel. 

 
Er ligt een instructieboek achter de bar voor de meest voorkomende werkzaamheden, hoe de kassa werkt, 
hoe je af moet sluiten (schoonmaak) enz. Lees dit document door als je kantinedienst hebt.  
 

4. Koffiemunten  
Dit seizoen gaan we de koffiemunten weer uitreiken aan alle leiders, trainers, grens- en scheidsrechters en 
overige vrijwilligers. Dat betekent dat alleen nog gratis koffie gehaald kan worden tegen inlevering van een 
koffiemunt.  

 

5. Openingstijden kantine 
We zijn nog op zoek naar een structurele invulling van de kantinedienst. Daarom kunnen onderstaande 
openingstijden nog afwijken. 
De openingstijden zijn als volgt: 
Maandag:  19.00 – 23.00 uur (alleen geopend tijdens kaartavonden) 
Dinsdag: Gesloten  
Woensdag:  Gesloten  
Donderdag:  18.00 – 23.00 uur 
Vrijdag:  Gesloten (alleen open bij 35+ en dames 7*7) 
Zaterdag: 9.00 – 18.00 uur 
Zondag:  8.30 – 18.00 uur 
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6. Prijsindexering kantine 
De kantineomzet is een belangrijk deel van de inkomsten voor de vereniging. Maar zoals iedereen 
waarschijnlijk wel gemerkt heeft zijn de prijzen van o.a. boodschappen erg gestegen de laatste tijd. Zo ook 
de inkoop voor de kantine. De afgelopen jaren zijn nagenoeg geen prijsstijgingen in de kantine doorgevoerd, 
maar dit jaar ontkomen we er helaas niet aan. Hierbij hebben we goed gekeken naar de huidige 
inkoopprijzen en waar mogelijk de prijsindexering zo beperkt mogelijk gehouden.  
 
Met ingang van 20 augustus 2022 zullen de nieuwe prijzen gehanteerd worden.  
 

7. Contant geld 
Er komt veel bij kijken om de geldstromen in de kantine te organiseren. Dit houdt o.a. in: zorgen voor 
wisselgeld, geldbakje klaarmaken en naar de kantine brengen, geld afstorten, kas bijwerken, openen en 
afsluiten. Dit brengt hoge kosten met zich mee, maar ook veel administratieve rompslomp waar we helaas 
voor komend seizoen de vrijwilligers niet meer voor hebben.  
 
Met ingang van 15 september 2022 kan alleen op donderdagavond en in het weekend nog met contant geld 
of met pin in de kantine betalen. De overige dagen kan alleen met pin betaald worden. 
 

8. Overige gedragsregels 
De bestaande gedragsregels zijn iets aangepast. Dit document staat ook op de website 
 
Toegevoegd in dit document zijn: 
➢ Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plek (veranda). 
➢ Drugs zijn verboden op het sportpark of in het clubgebouw. Leden en/of bezoekers die deze zaken bij 

zich hebben kunnen van het terrein worden verwijderd en een terreinverbod krijgen. 
 


