
 
GEZOCHT: KANTINE COÖRDINATOR ZATERDAG / ZONDAG 
 
Zaterdagochtend, de geur van verse koffie komt je tegemoet. Je hebt de kantine rond 08.00 uur al geopend, het geld in de kassa geteld en de voorraad van 
de bar gecontroleerd. Alvast wat gehaktballen ontdooit en het frituurvet opgewarmd voor de kroketten die vanmiddag tussen de broodjes belanden. De 
vrijwilligers die de bar bezetten heb je kort wegwijs gemaakt en nu kan je genieten van een lekkere cappuccino en het uitzicht van sportende jeugdleden om 
je heen! 
  
Als coördinator van de kantine ben jij gedurende 1 dagdeel per maand het aanspreekpunt van de bardienst en verantwoordelijk voor: 
 
Bij aanvang van de bardienst 
- openen van de kantine 
- controle van de kassa 
- controle van de bar 
- voorbereiding van de keuken 
- controle van de kantine  
 

Tijdens de bardienst 
- aansturen van de vrijwilligers 
- toezicht op eigen verbruik 
- orde en netheid van de kantine 
- naleven van de hygiëneregels 
- naleven van de corona-maatregelen 
 

Bij afsluiting van de bardienst 
- voorraadbeheer 
- schoonmaak kantine, bar, keuken 
- controle van de kas 
- afsluiten complex

Nice to know: 
- Als alles op rolletjes loopt hoef je niet de gehele tijd aanwezig te zijn. 
- Op zondag geen thuiswedstrijd van WSV 1 en geen andere activiteiten? De bar mag eerder dicht.  
 
Meer informatie over de functie? Neem contact op met Machiel Esmann via horeca1@wsv-apeldoorn.nl 
 

VACATURES KANTINE COÖRDINATOR 
 

ZATERDAG  
1x per maand 

OCHTEND  
08.00 – 13.00 

MIDDAG  
13.00 -  18.00 

AVOND 
18.00 – 22.00 

ZONDAG 
1 x per maand 

OCHTEND 
08.00 – 13.00 

MIDDAG 
13.00 – 18.00 

ZATERDAG 1 JAN FREDY VACATURE ZONDAG 1 MARTIEN VACATURE 

ZATERDAG 2 JANINE VACATURE VACATURE ZONDAG 2 VACATURE VACATURE 

ZATERDAG 3 JANINE NOLDA  VACATURE ZONDAG 3 VACATURE VACATURE 

ZATERDAG 4 VACATURE VACATURE VACATURE ZONDAG 4 MACHIEL MACHIEL 

 

BEN JIJ EEN BETROKKEN 
WSV-LID EN DRAAG JE 
GRAAG EEN STEENTJE  

BIJ AAN DE CLUB? 
MELD JE AAN! 


