
Kantinenieuws 

 

De kantinecommissie bestaat 1 januari 2022 uit 2 personen: Celien Haak (sinds 32 jaar!) en Corinne 

van Zaaijen. 

 

Gordy Köllmann heeft zich wegens drukke werkzaamheden moeten afmelden per 1 januari 2022. We 

zijn heel blij met zijn inzet de laatste jaren! Met name zijn vaardigheden met de computer zullen we 

gaan missen. 

Jammer, maar helaas. We zijn dus op zoek naar nieuwe leden die iets voor de club en de kantine 

willen betekenen. Voorlopig gaan we op de ouwe voet door. We denken dat er zo langzamerhand 

behoefte is aan een heel nieuwe kantinecommissie met meer leden en een eigen, frisse aanpak. Meld 

je! 

 

De nieuwe prijslijst hangt weer in de kantine, de prijzen hebben we iets moeten aanpassen. 

Hopelijk gaan de competities en clubkampioenschappen in het voorjaar gewoon door.  We gaan 

voorzichtig de voorraad weer aanvullen in maart/april 

De algemene ledenvergadering heeft plaats in april, dan kunnen we hopelijk weer met meer leden bij 

elkaar komen. Vandaar dat we de opgaveformulieren voor de bardienst nu apart mailen.  

Vanaf 19 maart zijn de clubkampioenschappen dubbels gepland. Er is vanaf die datum weer bardienst 

nodig. Doordeweeks wordt normaliter op woensdag een bardienst gepland, waarvan wordt verwacht 

de kasten bij te vullen, en dergelijke. Er is een lijst met dingen die dan eventueel te doen is wanneer 

het rustig is  

 

Ieder lid wordt geacht 3 bardiensten per seizoen te doen.  We proberen zoveel mogelijk met de 

wensen van iedereen rekening te houden, maar dat zal niet altijd lukken, vrezen we. 

Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart is er weer de actie NL Doet. Al jaren doen we mee met die actie 

teneinde het clubgebouw en de omgeving een goede beurt te geven. Jullie kunnen je weer aanmelden 

via het bijgaande formulier ‘opgave bardienst’. 

 

Graag zien we voor 27 februari die opgave tegemoet. 

 

Een mooi seizoen gewenst!  

Celien en Corinne.  

 

 

 

 

 

  

    

  


