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Huisregels Gebruik clubhuis voor teametentjes (lunch of diner) 
 
Gezellig op de club eten met je team! Zowel lunches als teametentjes na de trainingen zijn erg gezellig 
en leuk. En dat vinden wij als vereniging natuurlijk alleen maar leuk.   
Er zijn wel een aantal zaken waar even rekening mee gehouden moet worden. Heb je overal aan 
gedacht?  
Om ervoor te zorgen dat de teams elkaar en de mensen achter de bar niet in de weg gaan lopen, 
hebben we een aantal huisregels opgesteld:  
 

- Teametentjes zijn in principe niet toegestaan op competitiedagen, dit i.v.m. de drukte in het 
clubhuis en keuken.  

- Teametentjes of lunches moeten altijd van te voren worden aangevraagd via 
barcommissie@mhcweesp.nl  

- Van de barcommissie krijg je dan te horen wat er nog geregeld moet worden en waar nog meer 
aan gedacht moet worden.  

- Vanwege de beperkte ruimte moet het eten zoveel mogelijk thuis voorbereid worden, zodat 
het alleen maar opgewarmd hoeft te worden.  

- De ruimte achterin het clubhuis kan voor het teametentje worden ingericht. Er kan ook gegeten 
worden op de hoge tafels in het clubhuis of bij mooi weer natuurlijk buiten.  

- Graag zelf (plastic) borden en bestek mee nemen.  
- De keuken moet opgeruimd en schoon achtergelaten worden, controle vindt gezamenlijk plaats 

met iemand van de barcommissie.  
- Eventueel gebruikte pannen, schaaltjes, borden en bestek graag schoon weer terugzetten op 

de plek waar het hoort.  
- De spoelmachine is geen afwasmachine. Hou er dus bij eventueel gebruik van de spoelmachine 

rekening mee dat afwas eerst goed afgespoeld moet worden, om te voorkomen dat de 
machine dichtslibt door etensresten. Liever kleine vaat met de hand afwassen. 

- Het zelf meebrengen van consumpties die ook in het assortiment van de club voorkomen voor 
het gebruik in teamverband of anderszins, is niet toegestaan. Dit geldt voor zowel het 
drankenassortiment als voor eten.  

- Ben je van mening dat het assortiment niet voldoet, geef dit dan s.v.p. door aan de 
barcommissie.  

- Kinderen mogen niet (dus: NOOIT) achter de bar of in de keuken komen! Ook niet als de ouder 
op dat moment voor een teametentje of lunch achter de bar of in de keuken staat.  
 
Wij verzoeken jullie vriendelijk, maar wel dringend deze spelregels in acht te nemen, zodat we 
allemaal veel plezier aan deze etentjes kunnen beleven. Eet smakelijk en veel plezier! Bij vragen 
of opmerkingen kun je contact opnemen met barcommissie@mhcweesp.nl  

 
 
 

mailto:barcommissie@mhcweesp.nl
mailto:barcommissie@mhcweesp.nl

