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SPECIALE AANVRAGEN 

Wil je met je team lunchen of na je training iets eten? Een keer barbecueën met je team? Wil je na een (oefen)wedstrijd 

buiten het door de KNHB vastgestelde competitieprogramma iets drinken? Organiseer je als commissie een speciale 

activiteit? We nodigen je hierbij van harte uit! 

De spelregels: 

• Neem uiterlijk 2 weken voor de gewenste datum contact op, zodat we kunnen kijken of dit agenda-technisch 

mogelijk is, voor barbezetting kunnen zorgen, eventueel extra inkopen kunnen doen en een offerte kunnen 

opmaken. Aanvragen die minder dan 2 weken van tevoren worden gedaan kunnen we om organisatorische 

redenen niet meer honoreren.  

• In overeenstemming met de barcommissie wordt besloten wat er (door de barcommissie) moet worden ingekocht. 

De barcommissie regelt al het eten en drinken voor het evenement.  

• De kosten zijn uiteraard voor de eigen rekening. De rekening loopt via de barcommissie naar de penningmeester. 

Je kunt bij het bestuur een aanvraag voor een budget voor het evenement doen. 

• Zo nodig worden in overleg met de eindverantwoordelijke betaalde krachten ingehuurd, de kosten hiervoor zijn 

voor rekening van de aanvrager. 

• De eindverantwoordelijke geeft aan wie er die dag en/of avond bij de organisatie behoren en dus vrij mogen 

consumeren. Aan het eind wordt er afgerekend met behulp van een (evt. door het bestuur verstrekte) pas of met 

pin. Ter controle dien je samen met de verantwoordelijke van de barcommissie de lijst consumpties te 

ondertekenen. 

• De organisatie van het evenement zorgt ervoor dat alles weer opgeruimd en schoon wordt achtergelaten. 

• Drank (alcoholisch of non-alcoholisch) wordt ALTIJD alleen van de club afgenomen, er mag dus geen eigen drank 

worden meegenomen.  

• Bij uitzondering, alleen na overleg en tegen een vergoeding voor het gebruik van de keuken, mag er door de 

organisatie van het evenement zelf iets te eten meegenomen worden.  

• Mail naar bar@roomburg.nl. Of overleg met Frank Vermeend of Peter Braas, onze barmanagers. 
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