Verslag kantinecommissie over 2016
Gretha de Ruiter, inkoop (en andere voorkomende zaken)
Siebe Homminga, bardienst jeugd woensdagmiddag
Jannie Lageveen, was
Bert Rijpkema, coördinatie en financiën
Met ondersteuning van:
- Jan Vermeulen: (tijdens zijn werktijden) toezicht op de bar, aannemen leveringen en andere
voorkomende werkzaamheden
- Geeske van Hooijdonk: soep
- Ilona Wilbrink, Karin Langeslag en Yvonne Muizelaar: gezonde versnaperingen tijdens
voorjaarscompetitieweekenden
Wat heeft zich het afgelopen jaar afgespeeld?
In het eerste jaar na Sjoerd, hebben we geprobeerd de kantine zo goed mogelijk draaiende te
houden, grotendeels volgens hetzelfde stramien als ‘onder Sjoerd’.
Leden die bardienst moeten draaien zijn opgeroepen om het certificaat Verantwoord Alcohol
Schenken te behalen en dit heeft geresulteerd in een flink aantal van deze certificaten. Ook is de
vereniging, mede daardoor ‘Supporter van BOB’ geworden.
Verder hebben we pogingen gedaan om in de weekenden tijdens de voorjaarscompetitie gezonde
versnaperingen in het assortiment op te nemen. Naast de zelfgemaakte soep van Geeske, is het
aanbod uitgebreid met bananen, broodjes gezond en smoothies.
Verder is het abonnement op Canal Digital beëindigd, is het abonnement bij KPN uitgebreid met TV
en is er een PINautomaat gekomen.
Er is een controle door de gemeente geweest van de inde vergunning vastgelegde zaken, waarbij
alles in orde is bevonden. De tenaamstelling van de vergunning is veranderd: deze staat nu op naam
van Siebe Homminga en Bert Rijpkema.
Omdat de oude het begeven heeft, is er in de zomervakantie een nieuwe vaatwasmachine
aangeschaft en geïnstalleerd.
Ook tijdens de najaarscompetitie is er bardienst gedraaid, maar alleen op de dagen dat er competitie
was. Op dinsdag, donderdag en zaterdag is de bardienst gedaan door de teams die competitie
speelden, omdat dit meestal slechts 1 of 2 teams waren.
In de week voor de Herfstvakantie is er ingebroken. De kluis, met de opbrengst van het
lesserstoernooi is meegenomen, evenals de TV, wat dozen AA en wat gereedschap van Jan. De TV is
weer teruggevonden en bleek nog intact.
Wat ging er goed?
De samenwerking ging prima.
Het regelen van de bardienst is ook in grote lijnen prima gegaan. Er is wel eens wat geschipperd en
geruild, maar er is nooit een bardienst niet doorgegaan wegens een gebrek aan bezetting.
Het apart vermelden waard is de enorme inzet van Gretha, sowieso voor de inkoop, maar ook voor
het dagelijkse reilen en zeilen in de kantine.
Ook de samenwerking met onze groundsman Jan verliep uitstekend.

Verder bleken er voldoende leden bereid om af en toe een extra bardienst te draaien. Zonder deze
pool van bardienstvrijwilligers, deels tot stand gekomen via de oproep op de openingsdag, had ik
meer moeite gehad om de bar steeds bezet te krijgen.
Wat kan beter?
De verkoop van het gezonde assortiment viel nog wat tegen: dit is deels te wijten aan de beperkte
bekendheid (opstartproblemen). Reclame maken hiervoor lijkt noodzakelijk. Ook bleek de
(voor)bereiding nogal bewerkelijk, wat ertoe leidde dat het van de betrokken dames een behoorlijke
inspanning vereiste. Uiteraard betekende dit ook dat de bardienstmedewerkers dit moesten
ondersteunen.
Binnenkort (zaterdag 19 november) is er een dag waarop onder de projectnaam TeamFit! ervaringen
met de ‘gezonde kantine’ gedeeld worden tussen verenigingen. Uiteraard gaan we daarheen om te
zien wat we daarvoor kunnen leren voor het volgende jaar.
Het zou op bepaalde punten, o.a. bekendheid, helpen wanneer het bestuur een helder
beleidsstandpunt inneemt op dit punt, en dit in de vereniging kenbaar maakt.
Verder denkt de commissie dat het verstandig is om het betalen met PIN meer te promoten. De
mogelijkheid tot contante betaling willen we, met het oog op het grote aandeel jeugdleden,
voorlopig wel behouden, maar uit het oogpunt van veiligheid geniet pinnen de voorkeur.
Daarbij zijn we aan het nadenken of we de prijzen in de kantine moeten aanpassen. Dit zal enigszins
afhangen van het jaarresultaat dat op dit moment nog niet bekend is. Als eerste op de nominatie om
aangepast te worden is de prijs van wijn, omdat daar op dit moment heel weinig marge op
gerealiseerd wordt. Verder blijkt snoep in verhouding tot andere verenigingen wat goedkoop.
Van buiten de kantinecommissie is het idee gelanceerd om op de zondag de ouders van jeugdleden
in de bardienst te laten participeren, met name om zo de betrokkenheid van de ouders bij de
vereniging te vergroten. Uiteraard is dit tevens voor de competitie spelende leden een verlichting
van de bardiensttaak.
Tot slot komen er nog wel eens opmerkingen over het feit dat buiten competitie- en toernooidagen
de kantine eigenlijk niet open is. Het probleem hierbij is duidelijk: we willen de leden niet graag
vragen om bardienst te moeten draaien, wanneer de verwachte opbrengst erg laag zal zijn. Hier
hebben we nog geen oplossing voor bedacht. Mochten we dit wel willen gaan doen, dan zullen meer
leden moeten participeren in de bardienst. Het regelen van de bardienst wordt dan ook meer werk.
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