KANTINE ROOSTER OUDERS

Voorjaar 2016

Kantinecaptain

Ouder van:

05-03-2016 zaterdag
12-03-2016 zaterdag
19-03-2016 zaterdag
26-03-2016 zaterdag

Jan Bart, 06-46337596
Heine/Froukje, 06-27104303
Gepke, 06-17703514
Jan Bart, 06-46337596

geen
I.S. Vlasma D2, 451737
geen
geen

02-04-2016 zaterdag
09-04-2016 zaterdag
16-04-2016 zaterdag
23-04-2016 zaterdag
30-04-2016 zaterdag

Willy, 0511-453553
Heine/Froukje, 06-27104303
Gepke, 06-17703514
Jan Bart, 0646337596
Heine/Froukje, 06-27104303

W. Rekker F2, 06-13554041
geen
U. Dijkstra D1, 453874
geen
A. vd Land F2, tel. onbekend

07-05-2016 zaterdag
14-05-2016 zaterdag
21-05-2016 zaterdag
28-05-2016 zaterdag

Jan Bart, 06-46337596
Gepke, 06-17703514
Heine/Froukje, 06-27104303
Willy, 0511-453553

geen
H. Rottiné D2, 445285
geen
geen

zaterdag
Vragen.
*Wat moet ik als ouder aan kantinewerkzaamheden doen?
Antwoord: De vaste vrijwilliger (lees “kantinecaptain”) legt dit uit. Hoofdzakelijk
zal het bardienst zijn (verkoop). Maar ook de kantine schoonhouden en soms
gehaktballen bakken. In de pauze bezorg je ranja. De kleedboxen moeten de
leiders/trainers schoon achterlaten.
*Hoe laat moet ik als ouder aanwezig zijn?
Antwoord: De “kantinecaptain” is 1 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd
aanwezig. De ouder een half uur vóór aanvang van de eerste wedstrijd. Kijk voor
de aanvangstijden op de website van WTOC.
*Krijg ik bericht als de thuiswedstrijden zijn afgelast?
Antwoord: De "kantinecaptain" zal de ouder op de hoogte stellen bij een
afgelasting. Verstandig is voordat je naar de kantine fietst of rijdt even op de
website van WTOC te kijken. Een wedstrijd wordt soms 1 of 2 uren voor aanvang
afgelast. Is de thuiswedstrijd van je zoon/dochter afgelast bel de kantinecaptain
dan even als je nodig bent in de kantine.
*Wanneer mogen de ouders naar huis?
Antwoord: Dit gaat in overleg met de ”kantinecaptain” er wordt gekeken naar
de drukte en het aantal geplande wedstrijden op de zaterdagochtend.
*Ik ben verhinderd, ik kan absoluut niet.
Antwoord: Zoek zelf een vervanger. Dit mag iedereen zijn (broer, zuster, dochter,
zoon, kennis, buur, familie, vriend etc.) Zomaar wegblijven is niet netjes, andere
mensen komen daardoor in de problemen. Kom je er echt niet uit, bel dan met je
“kantinecaptain”. Zie schema voor het telefoonnummer.

KANTINE ROOSTER OUDERS

Voorjaar 2016

