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Heerhugowaard 
1 september 2018 
 
 
Betreft: Taakomschrijving inhoudelijk Bestuurslid: Kantine Zaken in de organisatie van v.v. Reiger 
Boys. 

 
 
Bestuurslid: Kantine Zaken 
Bestuurslid Kantine Zaken heeft de bestuurlijke verantwoording voor alle zaken die betrekking 
hebben op Kantine activiteiten. 
Bestuurslid Kantine Zaken heeft zitting in het Algemeen Bestuur van v.v. Reiger Boys, wat periodiek ca. 
1 x per maand overleg heeft met Dagelijks Bestuur en overlegt daarnaast een aantal keren 1 op 1 met 
het Dagelijks Bestuur. 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden 

• wekelijks verzorgen van het inplannen van de vrijwilligers; 
• bijhouden certificaten t.b.v. vrijwilligers achter de bar; 
• eindverantwoordelijk inkoop; 
• eindverantwoordelijk verkoop; 
• eindverantwoordelijk vergunningen horeca; 
• maandelijks bijhouden budgetten t.o.v. begroting en het tijdig indienen van 

investeringsbegroting; 
• verantwoordelijk voor de keukeninventaris en hygiëne; 
• onderhouden contacten met commissies t.b.v. toernooien en activiteiten; 
• verantwoordelijk voor de geldstroom; 
• verantwoordelijk voor het assortiment; 
• communiceert voortgang, problemen, ontwikkelingen etc. op tijdige basis richting Dagelijks 

Bestuur; 
• heeft regelmatig contact met Voetbal Zaken Facilitair en overige commissies voor te 

organiseren activiteiten; 
• zoekt naar de juiste vrijwilligers voor de vacante posities; 
• mede organiseren van diverse activiteiten waaronder medewerkersavond. 
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Profiel: 
 

• Allereerst zijn leidinggevende capaciteiten van groot belang, omdat er met een grote diversiteit 
van vrijwilligers te maken is.  

• Het aansturen van deze mensen is een belangrijke taak, houden zij zich bijvoorbeeld wel aan 
de regels t.b.v. alcoholschenken, hygiëne en horecatijden  

• Tevens is een flink organisatorisch vermogen belangrijk, vanwege de grote activiteiten die 
plaatsvinden op zowel de zaterdag als op bepaalde evenementen (bijv. jeugdtoernooi en 
Internationaal Toernooi). Financieel inzicht is tevens een belangrijk aspect binnen deze 
functie.  

• Als bestuurslid Horecazaken ben je verantwoordelijk voor de mensen in de kantine, gedragen 
zij zich naar behoren, blijft het alcoholgebruik binnen de normen en het rookbeleid dient 
gehandhaafd te worden.  

• Het bestuurslid Horecazaken staat stevig in zijn/haar schoenen, omdat het de mensen die zich 
niet aan de regels van de vergunningen houden aangesproken moeten worden. Durft moeilijke 
en lastige beslissingen snel en diplomatiek te nemen. 

• Voor deze functie is een VOG verklaring benodigd.  
 

 
Budget: 
Bestuurslid Kantine Zaken beschikt over een jaarlijks te bepalen (conform begroting) budget om te 
kunnen handelen vanuit de functie.  
Alle uitvoeringen gaan via een GO of NO GO van bestuurslid Kantine Zaken en alle uitvoeringen waar 
facturen ontstaan die in zijn portefeuille behoren, worden door hem geaccordeerd en via 
penningmeester v.v. Reiger Boys betaald. 
 
 


