Huisregels kantine FC Wolvega
De kantine van FC Wolvega is een ontmoetingsruimte waar sporters, supporters en andere leden zich
thuis moeten voelen en waar ze graag willen vertoeven. Er wordt van alles in het werk gesteld om het
eenieder zo aangenaam mogelijk te maken. En duurt het een keertje wat langer, toon dan uw begrip en
verleen uw medewerking, dit wordt bijzonder op prijs gesteld. Toch zijn wij als FC Wolvega genoodzaakt
om ook voor de kantine een aantal regels in te voeren om het bovenstaande te kunnen realiseren.

















Alleen dienstdoende barmedewerkers en kantinecommissieleden hebben toegang tot de bar en
keuken. Voor anderen is dat dus verboden mits met toestemming van dienstdoend barmedewerker
en/of bij calamiteiten.
Voor het wedstrijdsecretariaat en bestuurskamer is een standaard voorraad aangelegd. Mocht er
tekort zijn dan kan men dit melden aan de dienstdoende barmedewerker.
Betalingen geschieden direct en uitsluitend contant.
Roken in de kantine en nevenruimtes is verboden.
Iedereen die kantinedienst draait schrijft zijn genuttigde consumpties op de verbruik lijst (2
consumpties per persoon per shift).
Alles wat verkocht wordt, dient te worden aangeslagen op de kassa.
Geen kinderen jonger dan 16 jaar achter de bar.
Er wordt op wedstrijddagen van de jeugd geen alcohol geschonken voor 13:00 uur.
Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken/verkocht aan:
o personen die jonger zijn dan 18 jaar. Voor controle kan er gevraagd worden om je ID bewijs
o jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens
de uitoefening van hun functie.
De KNVB heeft verboden om tijdens wedstrijden met glaswerk langs de lijn te staan, dus geen glazen
en flessen mee naar buiten. Daarop zal de KNVB dit jaar strenger gaan toezien, gekoppeld aan boetes
bij overschrijding van het voorschrift. Wij verzoeken onze leden dan ook zich strikt hieraan te houden
en voor de bezoekers ook het goede voorbeeld te geven.
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders
op het terrein van FC Wolvega.
Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, kunnen door de
dienstdoende barmedewerker/kantinecommissielid vriendelijk worden verzocht de kantine te verlaten.
Laat de tafels en stoelen netjes achter bij het verlaten van de kantine, breng leeg glaswerk naar de bar
en laat uw tafel schoon achter.
Het bestuur, (bar) vrijwilligers en de vereniging kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor
diefstal en/of vermissingen.

Het blijft altijd erg lastig - zeker als het gezellig is - om je aan deze regels te houden. Toch gaan we dat met elkaar - doen! Wij verwachten dan ook, dat een ieder hiervoor begrip kan opbrengen en niet de
vrijwilligers achter de bar hierop aanspreken. Laten we als leden deze mensen hun waarde geven. Ook dat
is clubliefde. Dan is het ook: TIJD is TIJD.

