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Vooraf: welkom vrijwilliger bij DVOL! Mede door jouw inzet bouwen we onze club! 
 
Aanwezig: 
Voor de vroege diensten; graag 07.45 uur aanwezig zijn. De kantine van DVOL is 
open zodra er leden zijn of op verzoek van teams. Neem de tijd om even op te 
starten…Soms staan er direct al mensen voor de bar, zij kunnen best nog even 
wachten. 
 
Kassa aanzetten:   
Achter op het scherm van de kassa (op de steun aan de rechterkant als je er voor 
staat) zit een knopje om deze aan te zetten.  Aanmelding kassa gaat vanzelf.  De 
kassa maakt gebruik van een gebruiksvriendelijk softwaresysteem. Alle  consumpties 
moeten aangeslagen worden op de kassa. Als je zelf koffie pakt of kannen koffie 
maakt voor de ZACO’s moet je deze wegboeken onder de noemer eigen gebruik. 
Naast de kassa ligt een handleiding van de kassa.  Zorg uit veiligheidsoverwegingen 
dat de kassalade altijd weer gesloten wordt. 

 
Pinnen. Indien mogelijk ; graag !!  
Pinnen gaat via de kassa. Dus eerst consumpties op kassa aanslaan, daarna 
aanslaan op kassa dat betaling via pin gaat. Op het Pin apparaat verschijn dan het 
bedrag. Pinnen kan contactloos tot €25,- 
  
Koffie zetten: 
Zorg dat je rond de 4 kannen koffie van te voren gezet hebt. Doe je dit niet, loop je 
de kans achter de feiten aan te lopen. Koffie zit in pads in plastic doos naast 
koffiezetapparaat.  1 pad per kan. Aan de bovenkant moet je een kan water in het 
apparaat schenken.  
Graag geen hete lege kannen op het plastic van het koffiezetapparaat zetten a,u,b,, 
de ervaring leert dat het koffiezetapparaat daar slecht tegen kan. Er is een  
tapapparaat in het midden voor thee. De vrijwilligers van de vroege dienst, zetten 
dezen aan en hij warmt dan op naar 95 graden. Koffie in thermoskannen. Deze staan 
onder bij de bar. Voordat je de thermoskannen vult graag omspoelen met heet water. 
Zo blijft de koffie langer heet. 
 



Koffie voor leiders, scheidsrechters & trainers bij ZACO’s: 
Willen jullie koffie en thee zetten voor de ZACO’s (zaterdagcoördinator) en daar ook 
een kan neerzetten? ZACO’s kunnen, in de ‘ZACO hoek’ in de kantine, de leiders 
van bezoekende clubs van gratis koffie voorzien. 
Leiders en trainers (ook van externe clubs) mogen gratis koffie en thee pakken bij de 
tafel van de ZACO’s.  Leiders en trainers tijdens de zaterdagen dat ze wedstrijden 
begeleiden gewoon altijd gratis koffie en thee. Of ze nu uit of thuis spelen maakt niet 
uit.  
De scheidsrechters komen vaak nadat zij een wedstrijd gefloten hebben voor 
bijvoorbeeld een tosti en AA-tje. Daar hoeven zij niet voor te betalen. Dit moet op de 
kassa aangeslagen worden onder eigen gebruik 
 
Limo voor de voetballers 
De ZACO kan je vertellen hoeveel elftallen op welke tijd spelen of kijk in de app. Er 
ligt een geprint overzicht bij hun.  
Voor alle elftallen maak je limonade in plastic bekertjes. Op de verpakking staat 
instructie welke de verhouding water/siroop aangeeft. De elftallen vanaf JO8 t/m 
JO12  krijgen limonade na afloop van wedstrijd. De elftallen boven de JO12 krijgen 
limonade in de rust. Houd dus rekening met de tijden. De elftallen JO8  t/m JO12 
bestaan meestal uit max. 10 kinderen dus pas daar het aantal bekertjes op aan. Er 
kunnen max. 15 bekertjes in de houten traytjes maar dat is dus niet altijd nodig. 

 
Broodjes & tosti’s 
Broodjes Kaas en tosti’s, Ham/Kaas maken. Vaak ligger er broodjes en kaas klaar. 
Je kunt een stel broodjes van te voren maken en in de kleine plastic vitrine doen en 
deze op een tactische plek op de bar plaatsen om mensen op ideeën te brengen. 
Onder in de vitrine moeten 2 koelelementen. Deze liggen in de diepvries. 

 
Tosti’s: In de diepvries een doos tosti’s eruit halen en laten ontdooien. En anders 
even de magnetron gebruiken om ze te ontdooien. De ervaring leert dat vanaf 10.00 
uur de eerste tosti’s gevraagd worden. Je gebruikt zakjes curry, mayo en ketchup. De 
flessen (in de koelkast) zijn voor bij de borrelhapjes. Tosti’s graag diagonaal 
doorsnijden en serveren met een servetje. Gebruik een kookwekker (5 min bij 
ontdooide tosti). Soms zijn er vlamtosti’s, deze kun je even ontdooien in de 
magnetron als ze nog bevroren zijn. 

 
Om 11.30/11.45 uur kun je de frituur al aanzetten. Tot 12.00 uur wordt er NIET 
gefrituurd. (uitzondering hierop zijn de elftallen die kampioen worden. Zij krijgen 
frites, snack en wat te drinken in de ochtend. Dit gaat altijd in overleg.) Er hangt wel 
een briefje met baktijden op de magnetron. Wij raden aan niet zonder ervaring te 
gaan frituren (veiligheid). Laat het dan maar varen. 

 
 
 



Muziek 
Een beetje sfeer is natuurlijk wel zo gezellig. Muziek opzetten:  Voor- en 
eindversterker aanzetten en tablet aanzetten. Op de tablet staat o.a. het 
muziekprogramma Spotify, voor ieder wat wils dus…..  
Nota bene: er ligt ook nog ergens een kleine afstandsbediening voor de tablet, deze  
moet op een bepaalde stand staan anders heb je geen geluid. 
 
Voorraad 
Mochten er zaken ontbreken ( drank, chips, bekertjes, siroop enz.) dan kun je 
beneden in de opslag kantine spullen halen. Sleutel (met blauw labeltje) van deze 
voorraadkamer ligt in sleutelkastje in keuken. Vul de koelkast ook een beetje aan 
tijdens je bardienst. Dat is heel fijn voor de volgende ploeg.  
 
Doeken 
Een vriendelijk verzoek om de doeken te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn: 
vaatdoeken voor bar, tafels, machines etc. Theedoeken om mee af te drogen en 
dweilen om mee te zwabberen. Svp niet andersom doen, want dan kunnen we ze 
niet meer voor dat doeleinde gebruiken.  
 
Vuilnis 
Langs veld 1 staan de containers, daar kunnen volle zakken in.  
 
EHBO & ijscomponenten 
Voor een schaafwond, gebruik je de pleisters die achter de bar liggen. Daar is een 
klein verbanddoos. Die is ook beneden in de gang. Er hangt een oranje EHBO doos 
aan de muur naast de bar. Gebruik die voor de serieuze incidenten, nogmaals; 
pleisters liggen achter de bar. IJselementen liggen in de vriezer. Vraag altijd of 
mensen de spullen ook weer terugbrengen.  

 
Contactpersonen: 
Heb je een goed verbeterpunt voor deze handleiding of de kantine, dan kun je altijd 
mailen naar kantine@dvol.nl. Direct contact nodig, bel dan met Ronnie 0642518966. 
 
 
 
  



Een paar algemene zaken: 
  

- Geen kinderen achter de bar! Ook al lijkt dit leuk voor zowel ouders als kind 
als vader of moeder achter de bar staat en het juist ook nog wel een 
pedagogisch doel zou kunnen dienen. (Kinderen geld terug laten geven aan 
klanten bijvoorbeeld, leren rekenen). Toch is de afspraak: Geen kinderen 
achter de bar! 

- Spreekt voor zich maar loop tijdens de bardienst eens door de kantine met 
een natte doek om de tafeltjes eens af te doen en achtergelaten rommel op te 
ruimen. DVOL is een vereniging en de leden samen houden het netjes, vraag 
mensen dus ook zelf mee te helpen. Misschien ook een keer de toiletten 
checken. De zaterdag coördinator loopt een keer een rondje door de gangen 
en kleedkamers.  

- Alcohol wordt pas na 15.00 geschonken. Geen enkele 
uitzondering! Je krijgt eerst instructie van Ronnie of Angelica voordat je 

dat mag doen.  
- De kantine is van, voor en door leden. Maak er gebruik van om het clubgevoel 

te vergroten. Je kunt altijd contact opnemen met de activiteitencommissie of 
kantinecommissie als je eens een activiteit voor een team wilt organiseren 
(een filmavond, een kampioenschap, samen een WK wedstrijd kijken, 
teampizza-avond, toernooitje). Je hebt nu ervaringen en kunt de bar -na 

overleg- dus open gooien  .  

- Ieder team draait minimaal 1x per jaar een bardienst. Per seizoen maakt de 
kantinecommissie een rooster. Nieuwe vrijwilligers kunnen altijd eens op 
donderdagavond tussen 19-20uur binnenlopen bij Angelica of Ronnie om 
instructie te krijgen.  

 
Dankjewel 
Tot slot, nogmaals supertof dat je barvrijwilliger bent, namens het bestuur van DVOL 
en al haar leden. We hopen je snel weer te zien op een zaterdagmorgen, een 
kampioensfeest of een leuke (jeugd)activiteit van DVOL! Stef de Grood, voorzitter 
bestuur DVOL, Ronnie Lamers, kantinecommissie en Harmen Broekate, TC Jeugd 
november 2022 

 
 

 


