
   
ZELF INROOSTEREN KANTINEDIENSTEN  

 

Onze sportkantine is een belangrijk centrum binnen onze verenging. De opbrengst van de 
sportkantine is de inkomstenbron voor het goed onderhouden van ons unieke sportcomplex. Wij 
mogen trots zijn op de eigen sporthal en kunstgrasvelden. Tevens is de sportkantine een tweede 
huiskamer voor het opdoen van sociale contacten. De vrijwilliger achter de bar is hier onmisbaar en 
zijn/haar inzet wordt enorm gewaardeerd. Daarom vertrouwen wij erop dat iedereen een steentje 
wil bijdragen als het gaat om het vervullen van een kantinedienst, met en voor elkaar! 
 
Ieder spelend lid moet 3-4 keer per seizoen een kantinedienst draaien. Via de App van Sportlink 
(KNKV) kun je jezelf, op drie aangekondigde momenten in het seizoen, inroosteren. Deze momenten 
zijn in augustus (start veldseizoen), oktober (start zaalseizoen) en maart (start veldseizoen). Zo kun je 
zelf weloverwogen bepalen welk tijdstip jou het best past. Klik hier voor verdere uitleg m.b.t. het zelf 
inroosteren. Lukt het inroosteren niet via de App, dan kun je altijd mailen 
naar kantinedienst@kvgroen-geel.nl. 
 

• Voor het installeren van de KNKV App op een smartphone, klik hier. 
Klik hier voor het handboek voor kantinediensten. 
 
Na de sluitingsdatum voor het ‘zelf inroosteren’ zullen de overige openstaande kantinediensten 
ingevuld worden volgens de werkwijze die wij al jaren hanteren: 

• Leden die volgens het digitale Sportlink-overzicht nog geen diensten hebben gedraaid worden in 
het rooster geplaatst.  

• Op het moment dat een vrijwilliger door ons wordt ingedeeld, zal deze een email ontvangen met 
het tijdstip en eventuele instructies. Tevens is deze ingedeelde dienst direct zichtbaar in de KNKV 
App en op onze website. 

• Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je nog niet achter de bar staan. Dan moeten de ouders de 
dienst vervullen.  

 
Kun je de kantinedienst niet vervullen, dan is het teruggeven van een bardienst geen optie. Het is 
voor de mensen die inroosteren namelijk niet te doen om vervanging te zoeken. Je dient dan ook zelf 
voor vervanging te zorgen, door bijvoorbeeld te ruilen met een ander spelend lid, iemand uit jouw 
team of uit het team van jouw kind. 
 

• Mocht je absoluut geen kantinediensten willen/kunnen draaien, dan kun je dit aan het begin van elk 
seizoen aangeven bij het bestuur, via exploitatie@kvgroen-geel.nl . Elk jaar komt hiervoor begin 
augustus een herinnering op de website te staan. Let op, alle vorige vrijstellingen komen dan te 
vervallen, je zult dus zelf opnieuw aan moeten geven dat je geen kantinediensten wil draaien. Wel 
stellen we hier als voorwaarde aan dat je ander vrijwilligerswerk bij GroenGeel vervult.  
 
Goed om te weten: 

• Tijdens de wedstrijden van GG1 zullen enkele ‘vaste en ervaren’ gezichten worden ingezet tijdens de 
eerste dienst. De betreffende viertallen worden door ons in het rooster geplaatst. 

• Na een wedstrijd van GG1 zal een seniorenteam van GG de dienst overnemen van de ‘vaste’ 
gezichten. Het betreffende seniorenteam bepaald zelf én met elkaar welke zes personen de in het 
rooster aangegeven dienst gaan draaien. 

• Kinderen onder de 18 jaar mogen niet achter de bar staan, ook niet als de ouders in de kantine staan. 
•  

Succes en tot Groen-Geel! 

Richard Bleeker 
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Namens Team Sportkantine en Diensten & Sportlink 

 


