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Maastricht 10 april 2016. 
 

Regelement kantine 
 
1. Niemand mag zonder toestemming  achter de bar. 
2. Het vaste Bar-team is op de zaterdag Peter Leenders en Peter Creemers, op de woensdag 

Peter en Adele Winands. Op de zondag een van bovenstaande personen. Of een van de 
bestuursleden. 
Indien niemand van de bovenstaande personen beschikbaar is wijst iemand van de 
aanwezige bestuursleden een vrijwilliger aan die de taken doet waarnemen. 

3. Het is niet toegestaan eigen eten of drinken mee te nemen, en te nuttigen in de kantine of de 
training accommodatie. 

4. Houd je aan de geldende normen, waarden en gedrag regels. 
5. Consumpties of andere versnaperingen en eten dienen contant te worden afgerekend, pinnen 

is niet mogelijk. 
6. Er zijn ook zoepkaarten van  € 12,50 of € 25,00 te koop waardoor de consumpties voordeliger 

zijn. 
7. Heb je toevallig je geld vergeten, kunnen je het laten opschrijven. Je mag  niet meer dan 

€25,00 euro rood staan. Het negatieve saldo mag niet langer dan 1 maand openstaan. 
8. Alcoholische dranken alleen voor personen van 18 jaar of ouder. 
9. Het is niet toegestaan drugs te bezitten, te gebruiken of te verhandelen in de kantine of elders 

op het club terrein. 
10. Mensen onder invloed kunnen van de locatie geweerd, dan wel verwijderd worden. 
11. Handel anders dan de club middelen is alleen toegestaan met toestemming van het bestuur. 
12. Parkeren volg de instructies van het seizoen. 

Droog seizoen, auto’s met aanhanger worden geplaatst aan de beek, met de aanhanger 
richting de beek. Dit om geluidshinder door blaffende honden tot een minimum te beperken. 
Dit geld ook voor voertuigen met inpandige benches of andere voorzieningen. 
Andere voertuigen aan het hek van de parkeer plaats, op het parkeerterrein of op de 
openbare weg. 
Nat seizoen, auto’s met aanhanger mogen op het betegelde oprit geplaatst worden of tussen 
de struiken bij de gsm-mast en de sport hal. 
Dit geld ook voor voertuigen met inpandige benches of andere voorzieningen. 
Andere voertuigen op het parkeerterrein of op de openbare weg. 

13. Laat de kantine netjes achter, ruim de spullen die je geleend of gebruikt hebt netjes op voor 
vertrek. 

14. Door het betreden van de accommodatie gaat u akkoord met het geldende regelement. 
15. In alle gevallen waar dit regelement niet in voorziet, beslist het aanwezige bestuur. 
 
Dit is een aanvulling op het geldende regelement. 
Beide goed bevonden op de algemene ledenvergadering. 
Zondag 10 april 2016. 
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