
 
 

Afsluiten 

• Na het eind van de laatste wedstrijd kan de keuken gesloten worden en 
het opruimen en schoonmaken beginnen. Dan wordt ook de laatste 
ronde aangekondigd. Doelstelling is om uiterlijk een uur na de laatste 
wedstrijd het clubhuis te kunnen verlaten, en het clubhuis 
schoongemaakt achter te laten. 

• Vraag het laatst spelende team tijdig om te assisteren bij het opruimen 
en schoonmaken van het clubhuis.   

 
Clubhuis/terras: 
• Clubhuis en keuken aanvegen 
• Tafels en bar schoon achterlaten en een doekje over tafels en bar halen 
• Barkrukken terugzetten onder de lange tafels 
• Terras; banken en tafels netjes zetten. Als het gaat regenen, bankjes 

meer onder het terras zetten (kunnen niet goed tegen regen) 
• Volle vuilnisbakken legen en vuilniszakken in de grijze container buiten 

doen (m.n. op zondag belangrijk, op zaterdag wordt dit door de 
ochtend ploeg gedaan) 

• Terras aanvegen; let ook op de peuken, het terras moet peuk-vrij zijn 
ivm de BSO op maandag 

 
Bar& keuken:  
• Snoep/ chips rekken terug in het voorraadhok zetten 
• Koelkasten onder bar dicht en licht uit, voorraadhok en koelhok dicht  
• Glaswerk schoonmaken en terug zetten onder de bar 
• Laat de keuken schoon achter; het aanrecht vrij van afwas, rommel en 

spullen. Ruimte rondom frituur schoonmaken. Haal een doekje over het 
aanrecht. 

• Koffie; machine rechts uit, links kan aanblijven staan. Melkreservoirs 
legen en afwassen. In linker machine melk in een pak zetten.  

• Waterkoker uitzetten  
  



 

 
Uitzetten/ nalopen:  
• Radio uitzetten (3x schakelaar uitzetten)  
• Waterkoker uit (stekker uit zetten).  
• Wasdroger uitzetten in washok ( indien gebruikt)  
• Keukenapparatuur uitzetten: vaatwasser, frituur, ventilator afzuigkap 
• Tosti-ijzers en koelkast op bar uit op de bar (stekkers uit stopcontact 

halen)  
• Vaatwasser uitzetten en stop eruit halen 
• Controleer of het gas uit staat 
• Verlichting veld uitzetten (bij kleedkamers naast washok)   
• Verlichting gang kleedkamers uit 
• Kraan bij watertappunt dicht draaien 
• Verlichting bar uit 
 

Sluiten 
- Deur naar kleedkamers dicht (check ook het washok en de droger) 

(sleutel aan klos) 
- Gangverlichting uit 
- Achterdeur keuken van binnenuit dichtdraaien 
- Achterdeur bij keepersspullen dicht  
- Terras-schuifdeuren dicht 
- Controleer of de deur van de loods dicht is (sleutel aan klos) 
- Verlaat via de hoofdingang het clubhuis en sluit de deur af (deur 

dicht trekken en met magneetsleutel dicht doen) 
- Sleutels inleveren op Ossenmarkt 27 bij Kathelijn Straatemeier (deze 

door de brievenbus gooien) 
 
 
 
 
  



 
 

Checklist Afsluiten 

 
Keuken O Veegschoon achterlaten  

O Aanrecht vrij van rommel en afwas  
O Vaatwasser uit (stop eruit)  
O Keukenapparatuur uit (frituur, ventilator, afzuigkap, 

fornuis)    

Bar O Snoep & chipsrekken terug in voorraadhok (op zondag)  
O Koelkast onder bar licht uit (wordt op maandagochtend 

op slot gedaan)  
O Glaswerk en pitchers schoon en opbergen   
O Radio uit  
O Verlichting clubhuis uit  
O Tosti-ijzers en koelkast uit  
O Waterkoker uit    

Clubhuis O Veegschoon, barkrukken rechtzetten  
O Tafels en bar schoon  
O Prullenbakken verschonen  
O Kleedkamers controleren, licht in gang uit en deur op 

slot.   
O Wasdroger in hok uit indien gebruikt   
O Veldverlichting uit    

Terras O Glaswerk en rommel weg  
O Bankjes recht zetten   
O Aanvegen, peuken vrij    

Sluiten O Achterdeur keuken op slot  
O Achterdeur keepersingang  
O Kleedkamerdeur dicht  
O Deur loods op slot  
O Voordeur in slot laten vallen  
O Sleutel inleveren  

 


