
    Clubhuis regels 

    _______________________________________________________________________________I 

 
 Ring Pass Delft, 27 mei 2012 

 

 
 

De 10 BBQ regels  
 
De CHC krijgt veel verzoeken om te mogen BBQ 'n op de vereniging. Dit is prima en goed 
voor de sfeer binnen de vereniging. De CHC heeft wel een 10 spelregels ingevoerd om het 
BBQ 'n goed te laten verlopen: 

1) Je dient zelf voor BBQ, vlees en alles wat erbij hoort te zorgen; 
2) Je haalt zelf de sleutel op bij het sleuteladres en brengt deze terug weer terug, als er verder 

niemand is; 
3) Je hebt het clubhuis met de keuken tot je beschikking;  
4) Je ruimt alle rommel op. In het kastje onder de bar liggen vuilniszakken; 
5) Je let erop dat de BBQ uit is als je weggaat i.v.m. risico op brand; 
6) Je zorgt zelf voor barbezetting als je drank van de bar betrekt; 
7) Je zorgt ervoor dat je je aanmeldt bij de CHC en de verenigingsmanager.  
8) Na aanmelding komt dit op de Agenda van Ring Pass te staan en weten we wie dit organiseert; 
9) Je zorgt ervoor dat alle drank wordt afgerekend,  
10) Neem je geen drank af van de vereniging, dan kun je dit afkopen voor 75 euro per team met 

zijn aanhang. BBQ met je met 2 teams dan is het dus 2 x 75 euro.  

  
 

Spelregels voor het eten na de trainingen  
 
Het komt meer en meer voor dat er na trainingen wordt gegeten in het clubhuis. Prima idee 
om de teamspirit te vergroten, maar enkele spelregels zijn op zijn plaats en staan hieronder: 
 

 Er wordt alleen gegeten in het clubhuis in de ruimte waar ook de bar is. Nergens anders; 

 Er wordt niet gegooid met eten;  

 Er wordt netjes opgeruimd in het clubhuis en tafels en stoelen teruggezet; 

 Er wordt in de keuken afgewassen en de keuken wordt opgeruimd achtergelaten; 

 Er wordt door de opruimers in de keuken eerst de vuile vaat voorgespoeld en dan in de 
vaatwasser gezet; 

 Er wordt door de coach of manager van het team een controle uitgevoerd of alles netjes verloopt; 

 Er wordt door alle teams 2,50 euro betaald voor gebruik van alle spullen; 

 Er wordt met niet meer dan 4 personen tegelijk in de keuken opgeruimd; 

 Er wordt door de barvrijwilligers opgelet en hun aanwijzingen dienen worden opvolgd. 


