EHD ZATERDAG ALGEMEEN EN TIJDEN
Elftal-Hulp-Dienst zaterdag:
Elk juniorenlid van een B- of A-team is verplicht om bij toerbeurt Elftal-Hulp-Dienst te doen. De C-teams worden om de beurt
ingezet voor de opruimdienst aan het eind van de zaterdag. De EHD wordt bij het wedstrijdschema op de website vermeld
en komt ongeveer vier maal per seizoen voor. Sporadisch kan het voorkomen dat de vereniging een beroep op het team
doet voor een klusje. Zij zullen het team gedurende het jaar echter nooit overvragen
De teamleden die EHD hebben (maximaal 3 personen tegelijk) melden zich bij de start van hun dienst bij het barhoofd.
De EHD werkt alleen in de keuken en staat onder leiding van het barhoofd of keukenhoofd.
De wedstrijdsecretaris junioren stelt voor elke zaterdag twee teams voor EHD op (van 08.30 tot ongeveer 14.00 uur en van
14.00 uur tot sluit) en een team voor de opruimdienst en publiceert dit tijdig bij het wedstrijdschema.
De aanvoerder, coach of manager van het team wijst teamleden voor de EHD aan, zodat de keuken altijd door minimaal
twee personen (maximaal 3 personen) is bezet. De keuken sluit op het moment dat het barhoofd dit bepaalt (meestal rond
19.15 uur), daarna moet de keuken en de bar worden opgeruimd en schoongemaakt door de laatste teamdienst.
Het C-team dat opruimdienst heeft meldt zich na afloop van de wedstrijd als team bij het barhoofd. Deze deelt bezems,
vegers en blikken uit.
Houd er rekening mee dat afhankelijk van de drukte deze opruimdienst tot 19.30/20.00 uur kan duren. Het team kan pas
vertrekken als het barhoofd daar toestemming voor heeft gegeven.
vroege dienst: (A- of B-team) 8:30 - 14:00 uur
late dienst: (A- of B-team) 14:00 - sluiting rond 20 uur
vegen: (C-team) vanaf 18 uur
De indeling van de diensten staan in het wedstrijdschema op de Roomburg-site. Ze worden zo veel mogelijk vooruit gepland,
zodra de wedstrijdindelingen bekend zijn. Wijzigingen komen ook in dit schema te staan, houd de site dus goed in de gaten!
Het team levert voor een EHD maximaal 3 personen per shift van 1,5 á 2 uur, aangewezen door coach, manager of
aanvoerder van het team. Een veegdienst wordt door het hele team uitgevoerd, onder supervisie van de coach/manager.
Per shift kan 1 gratis consumptie worden genuttigd (óf een drankje óf een broodje) in overleg met het barhoofd.
Wat verder van belang is:
• op het niet komen opdagen van (spelers van) een team staan sancties;
• afzeggen van een EHD of veegdienst is niet mogelijk, eventuele vervanging moet zelf geregeld worden en via een mail
naar bar@roomburg.nl worden doorgegeven.
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