Kantinerooster
(najaarscompetitie 2018)

opmaakdatum:
5 september 2018

Het complete rooster is te vinden op de website
http://www.kyllot.nl.
Leden, die nog geen kantinedienst verricht hebben of anderen die liever niet alleen
achter de bar staan kunnen contact met mij opnemen.
Zorg bij verhindering zelf voor vervanging. Mocht dit
onverhoopt niet lukken, meld dit dan in ieder geval en laat het
er niet eenvoudigweg bij zitten
In de loop van het seizoen kunnen zich natuurlijk omstandigheden voordoen die uw
beschikbaarheid voor de kantinedienst beperken.
Bij tijdige melding (e-mail of telefonisch) zal ik hiermee rekening houden.
LET OP: ZATERDAG 1e kantinedienst tasje halen bij P.Dik Lijsterstraat 37
Datum
vr. 14 sept.

Tijd
18:30 - 20:30
19:00 - 21:00
20:30 - 22:00

Dineke
Arend
Hanny

Naam
Klok
Kreuze
Kruissink

Tel.
0592-415084
0592-412937
0592-412937

vr. 28 sept

18:30 - 20:30
19:00 - 21:00
20:30 - 22:00

Dies
Rudy
Margreet

Kwak
Langen
Langen

0592-413365
06-12821433
06-12821433

vr. 12-okt

18:30 - 20:30
19:00 - 21:00
20:30 - 22:00

Alie
Anja
Riekje

Luning
Meerveld
Pomper

0592-459855
0592-498473
0592-412919

za. 29-sept

09:30 -11:30
10:00 -12:00
11:30 -13:30
12:00 -14:00
13:30 -15:30

Corien
Sien
Harm

Oosterling
Pattiruhu
Pepping

Sandra
Wendy

Pinkster
Pomper

06-12017198
0592-412912
0592-420228
0592-852986
06-25257742

Ben je verhinderd,
zorg dan zelf voor
vervanging !
Ruil bijvoorbeeld.
Op het bord in de hal en
in de kantine naast de
bar, hangt het
Actuele Kantinerooster.
Eventuele wijzigingen na
publicatie van dit rooster
worden in het actuele
rooster verwerkt.
Op het actuele rooster is
plaats voor het noteren
van vervanging of een
opmerking.

Einde kantinedienst bij wedstrijden.
Een uur na afloop van de laatste wedstrijd is het einde van de
kantinedienst. Van deze regel kan worden afgeweken, wanneer een
lid in het bezit is van het IVA-diploma aanwezig is en bereid is de kantinedienst
over te nemen. Deze is dan ook verantwoordelijk voor het afsluiten.

Wil je tegen betaling
je kantinedienst
laten overnemen,
bel dan met:

Roosmarijn Dik
Leoni Ax
Drewes van Dijken
Yannick van Sleen

0592-414376
0592-412995
0592-412520
0592-413140

Contactpersoon kantinerooster :
Wilma Radix
0592-412851
e-mail :
wradix@hotmail.com

