LHV Kantine Nieuwsbrief -1 december 2019
Herinrichting kantine/keuken
Wat zijn er een hoop leuke dingen te vertellen die momenteel gaande zijn in onze kantine. Er is
onder andere een werkgroep gestart om onze kantine te herinrichten. V.w.b. de kantine zijn er een
hoop plannen; een mooie loungehoek, een nieuw tassenrek, een fotowand met actuele foto’s van
onze vereniging en nog veel meer. Ook de keuken is hier onderdeel van want ook daar is vernieuwing
nodig! Een nieuwe frituurpan, broodtoaster en een goede afzuigkap zijn zaken die benodigd zijn.
Leuke hiervan is dat uitbreiding van het assortiment mogelijk is. Uitbreiding waar wij over aan het
nadenken zijn, zijn patat, bitterballen, bittergarnituur. Als jullie hierover ideeën hebben, laat dit ons
weten!
Nieuw Kassasysteem van “Izettle”
Sinds mei dit jaar zijn wij overgegaan op een nieuw kassasysteem van Izettle.
Dit Point Of Sale (POS) systeem stelt ons nu in staat om de voorraden goed bij
te kunnen houden en zien welke producten er meer/minder word(t)en
verkocht. Hierdoor kunnen wij beter en meer gericht inkopen bij onze
leveranciers. Maar het grootste voordeel (merken wij) is toch wel dat het wel
een heel gebruiksvriendelijk systeem is, iedereen kan hiermee omgaan!
Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn meld je dan bij iemand van het Kantine
Bar Team, wij leggen je dit graag uit!
Koffiezetapparaat
Er wordt binnen de vereniging al langere tijd gesproken over de smaak van de getapte koffie uit ons
huidige koffieapparaat en waarom wij nog niet zijn overgestapt op échte bonenkoffie. Wij van het
Kantine Bar Team vonden dit ook en hebben dit voorgelegd aan het bestuur. Wij kunnen jullie
vertellen dat er inmiddels een handtekening is gezet en wij binnenkort kunnen genieten van heerlijke
verse bonenkoffie, cappuccino, koffie verkeerd én een latte machiatto uit een nieuw apparaat.
Omdat de machine duurder is in het gebruik dan de huidige, gaan de prijzen iets omhoog. De gewone
koffie wordt bijvoorbeeld 1,30 euro.
Uitbreiding assortiment
Uiteraard hebben we natuurlijk ook warme chocomel, thee en sinds kort ook verse munt thee met
honing.
Zoals jullie gemerkt hebben wordt ook het bierassortiment regelmatig aangepast, zo is laatst
Bockbier van Hertog Jan tijdelijk toegevoegd aan het assortiment. De Vondst
én de Lieve Vrouw zijn ook nog steeds erg in trek binnen onze vereniging en
blijven dus ook voorlopig nog in het assortiment.
Momenteel hebben wij alleen nog naturel en paprika chips, maar ook dit
wordt binnenkort uitgebreid met Doritos, ham/kaas chips.
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Liever pinnen dan contant
De laatste tijd wordt er steeds meer gebruik wordt gemaakt van ons nieuwe
kassasysteem en de mogelijkheid om te pinnen. Omdat steeds minder
mensen contant geld op zak willen wij dit eigenlijk verder promoten. Dus bij
afrekenen van producten: promoot de optie van pinnen en zo min contant.
Uiteindelijk willen wij overgaan tot zoveel mogelijk cashless betaalverkeer.
Tijdens de pubquiz wordt er al niet meer contant betaald en dit werkt prima.
Onderzoeken wijnproeverij
Zoals jullie merken zijn wij continu bezig met het verbeteren
van onze kantinefaciliteiten. Een idee wat is ontstaan is om
binnenkort een wijnproeverij te organiseren en we willen
hiervoor een wijnhuis voor uitnodigen, maar wij weten niet
of hier animo voor is. Wij willen jullie vragen of jullie dit ook
leuk vinden en horen dit graag. Heb je interesse laat dan dit
via Kantinelhv@gmail.com weten.
Barrooster
Ook dit zaalseizoen hebben we de bardiensten, het is voor iedereen het makkelijkst te plannen
wanneer je jezelf indeelt. Deze roosters worden tijdig via de e-mail verzonden.
Voor diegene die al vaker bardienst hebben gedraaid en alles al weten, je kunt de
barverantwoordelijke ontlasten door een Instructie Verantwoord Alcohol schenken te doen. Deze
instructie is online te volgen, en kun je dus gewoon thuis doen! Meer info kan je krijgen bij Klaas of
Paul.
Tijdens je dienst is het interessant om het kantine handboek te lezen, daar staat alle info over de
kantine in. Het kantine handboek (witte map) ligt rechts in de witte kast waar ook de glazen staan.
De namen en telefoonnummers die erop vermeld staan zijn net geactualiseerd door Klaas.
Graag willen wij jullie er nog op wijzen dat Klaas op donderdag 19 december een instructieavond
geeft over BHV. Samen met Klaas gaan wij het pand rond om o.a. te weten te komen waar alle
brandblussers, EHBO-boxen, vluchtwegen etc. zijn en wat je moet doen in geval van een calamiteit.
Wil jij hier bij zijn, meld je dan bij Klaas.

De tijd van de gezellige dagen staan weer voor de deur en wij willen vanuit het Kantine Bar team
iedereen alvast hele fijne dagen toewensen!!
Met een Sportieve groet van het Kantine Bar Team.

Contact:
Bardienst-indelingen: lhvvrijwilligers@gmail.com
Alle overige kantinezaken: Kantinelhv@gmail.com
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