Checklist openen kantine;23-08-2020
Buitendeuren openen (hoofdingang en de 2 buitendeuren naar de kleedkamers)
Binnen deuren openen (wedstrijdsecretariaat, scheidsrechterkleedkamer binnen en
tussendeur naar de kleedkamers
Thermosstaat kleedkamers op 4/5
Verlichting aan (paneel onder de AED, overige verlichting gaat automatisch)
Knop geluidssysteem op centrale bedieningspaneel op aan (radio en wifi gaat dan ook
aan)
Tv’s in de kantine inschakelen d.m.v. afstandsbediening Tv’s
Beide kassa’s aan en geldladen plaatsen (staan in voorraadruimte keuken in stelling)
Limonade kannen vullen (of thee)
Brood/tosti’s uit vriezer indien nodig ( 4/5 zakken)
2 of 3 Frituurpannen aan (180 graden) , Afzuiger aan (stand 5)
Koffieapparaat doorspoelen
Tostiapparaat aan (stekker in het stopcontact) zie beschrijving erboven
Vaatwasser aan (stoppen erin en op de eerste knop drukken)
Bijvullen frisdrank (al het frisdrank is beneden in het voorraadhok te vinden) niet meer
bijvullen dan nodig. Restant weer terug in het voorraadhok zetten
Snoepgoed FIFO bijvullen (zie voorraadhok keuken)
Suiker, melk en lepelbakjes bijvullen (bakjes alleen op de bar, niet meer op de tafels
(te vinden in de zwarte kastjes bij de keuken)
Schoonmaak koffieapparaat:
Open het koffieapparaat met de sleutel aan de zijkant
Aan de achterkant van de sleutel zit een gele hanger (zie beschrijving aan de
binnenkant van het koffieapparaat) plaats de gele hanger rechtsboven.
Spoel het koffieapparaat door, voer de code *01* in
Rechts onderin staat een zwarte plastic bak, met koffie prut, graag het zakje
vervangen. (nieuwe zakjes liggen achter de chocolade snoepgoed)
Binnenkant van koffieapparaat afnemen met de kwast (achter chocolade snoepgoed)
en afnemen met sopje
Koffieapparaat sluiten
Buitenkant afnemen met een sopje
Afstortbak afwassen en terug plaatsen

EXTRA TAKEN IVM CORONA:
*was regelmatig je handen
*tafels en bar tussendoor extra schoonmaken
*pinapparaat en kassa scherm tussendoor extra schoonmaken
*alle uitschenken in plastic bekers
*er liggen eventueel plastic handschoenen

Checklist afsluiten kantine:
Kleedkamers controleren op gevonden voorwerpen, op slot doen en thermostaat op 2
zetten
Keuken schoonmaken (gebruikte apparatuur afnemen met torkpapier/sopje) gebruikt
materiaal in de vaatwasser.
Tostiapparaat schoonmaken en uitzetten
Frituurpannen op 0 en afnemen met torkpapier
Deksels frituurpannen door de vaatwasser
Gebruikte spullen rondje in de vaatwasser (i.v.m. vet)
Vaatwasser uitzetten (stop eruit- vaatwasser dicht- linker knop indrukken- knop
leeglopen)
Afzuiging uitzetten
Koffiemachine schoonmaken, doorspoelen, vullen etc
Bar schoonmaken (afstortbakken onder de tap doorspoelen met water, alles afnemen met
een sopje) Bier afvoerputje goed doorspoelen met heetwater ivm vliegjes!
Bar afnemen met een sopje
Kantinetafels afnemen en stoelen aanschuiven
Kantine, keuken, achter de bar en hal boven aanvegen
Vuilniszakken vervangen (sleutel van de container vindt je in het sleutelkastje in het
voorraadhok) container staat buiten. Nieuwe vuilniszakken liggen in voorraadhok keuken.
Kassaladen uit kassa halen en opbergen,(€ 165,00 in lade laten zitten) restant briefgeld
afstorten in envelop (enveloppen vind je achter de keuken kassa) afstortkluis staat in het
voorraadhok
Kassa’s uitschakelen
Knop geluidssysteem op centrale bedieningspaneel op uit (radio en wifi gaan dan ook uit)
Tv’s in de kantine uitschakelen d.m.v. afstandsbediening Tv’s
Pin in oplader
Foto wedstrijdschema met standen appen naar Edwin Keizer 0628075848
Verlichting uitschakelen (paneel onder AED, overige verlichting gaat automatisch)
Binnen deuren sluiten (wedstrijdsecretariaat, scheidsrechterkleedkamer binnen en
tussendeur naar de kleedkamers
Buitendeuren sluiten (hoofdingang en de 2 buitendeuren naar de kleedkamers)
Alarm erop
Sleutel inleveren bij Sylvia Terlien Meerhoekweg 16

Bij vragen kun je bellen naar:
Kylie den Broeder
0627289030
Sylvia Terlien
0622212827

Z.O.Z.

