
  
Sleutelbeleid 

 

De sleutel moet altijd teruggebracht worden waar hij opgehaald is! 

 

Ochtenden 

• De bardienst (± 9.00 uur) van maandag tot en met zaterdag haalt de sleutel bij Bakker Driessen, 

Kromstraat 40. (Legitimeren met VLTC pasje) en brengt deze na het afsluiten sleutel ook daar 

terug. 

• De eerste bardienst van zondag (± 9.00 uur) haalt de sleutel op bij Fam vd Camp Korze 13 

(Legitimeren met VLTC pasje) en brengt deze na het afsluiten ook daar terug. Als Fam vd Camp 

niet thuis is bel je eerst de supervisor van die week of daarna een andere supervisor. 

Middagen 

• De bardienst van de middag haalt de sleutel op bij Bakker Driessen. Het kan zijn dat de kantine 

al geopend is omdat er een activiteit plaats vindt. Na afsluiten de sleutel weer terugbrengen of 

afgeven aan de organisatie. 

Avonden 

• De eerste bardienst op maandag t/m vrijdag moet zich melden bij de trainer op baan 9 en 10. 

• Indien er geen training is (bv. tijdens vakanties) haal je de sleutel bij Familie vd Camp, Korze 13 

(kijk eerst even of De Stek wellicht al open is) en brengt deze daar ook terug. Als Fam vd Camp 

niet thuis is bel je de supervisor van de week of een andere supervisor. 

• De laatste bardienst sluit de kantine af met de KLM-sleutel (de sleutel die in het mandje in de 

tassenkast ligt). Na sluiten die sleutel weer door de pijp naar binnen laten glijden. Altijd zorgen 

dat eerst de deur naar de berging (van de kluis) met deze sleutel is afgesloten. 

Bijzondere situaties 

• De kans bestaat dat tijdens activiteiten zoals toernooi, clubkampioenschap e.d. de Stek geopend 

wordt door de organisatie. 

• Bij problemen en vragen (zoals het niet komen opdagen van je opvolger) kan de supervisor 

gebeld worden die dienst heeft. Het rooster en de telefoonnummers hangen in de grote vitrine 

kast buiten tegen de muur van de kleedlokalen 

De PC commissie 

Veldhoven 

 


