
Openlijst kantine 
T E N N I S V E R E N I G I N G  B R E D A  N O O R D 
 
 
 
 

 Open het rolluik en de voordeur van de kantine   
 Zet het alarm uit (code is 4711) 
 Zet een houtblok tussen de deur van de kantine  
 Open de rolluiken voor de ramen  
 Doe de lampen boven de tafel en de bar aan  

Doe de lampen van de grote (drank)koelkasten en van de 
kleine koelkast rechts naast de bar aan. (Knopjes zitten 
rechtsboven aan de buitenkant of aan de binnenkant) 
Zet kassa aan (zie document ‘Betaalinstructies’)  
Check of alles is bijgevuld in de koelingen, indien nodig 
aanvullen  

 Zet het terras klaar  
 Leg de kussens op palletbanken  
 Zet kaarsen op tafels buiten  

Controleer of de wc’s schoon zijn en of de wc-papier en de 
handdoekjes aangevuld zijn (de voorraad hiervan ligt 
achter de meest rechter deur bij de damestoiletten) 
Controleer of de koffiemachine aangevuld moet worden 
(koffiebonen, melk en cacao liggen in de open kast in de 
keuken)  



Sluitlijst kantine  

T E N N I S V E R E N I G I N G  B R E D A  N O O R D 
 

 
 Zorg dat alle afwas is gedaan  
 Vul de drankkoelkasten zoveel mogelijk bij  

Schrijf een datum van vandaag op de eventueel geopende 
flessen wijn 

 Haal een doekje over de bar 
Ruim de lege flesjes op en sorteer deze volgens de 
instructies die terug te vinden zijn in het voorraadhok 
Haal de kussens van de palletbanken naar binnen  
Zorg dat iedereen heeft afgerekend 
Doe de dagschoonmaak van het koffieautomaat 
(instructies liggen bij de koffieautomaat) 
Zet de kassa uit (zie het document ‘Betaalinstructies’) 
Doe de lampen van de drankkoelkasten uit  
Breng de vuilniszakken van de keuken en wc’s naar de 
grote container naast het rugbyveld, via de Barca-poort 
naast baan 4. De sleutel van de poort ligt op de koelkast 
onder de bar (of zit in de broekzak van een trainer) 
Zet alle lampen in de kantine uit en sluit de rolluiken voor 
de ramen 
Controleer of alle sleutels terug op de koelkast liggen 
(zoals sleutels van pipohok en barca-poort) 
Zet het alarm aan (de code is 4711) 
Draai de voordeur op slot, sluit het rolluik 
Doe de poort bij Arendse op slot (indien sluiten na 22.00u) 


