
INSTRUCTIE VOOR KOFFIE SCHENKEN IN DE PIPOWAGEN OP DE
ZATERDAGEN

TEAM 1 (2 personen)
07.45 uur: Koffie/thee in de kantine en ontvangst sleutel pipowagen en kar
met koffiebenodigdheden. Jullie krijgen uitleg over de werkwijze pin
08.00 – 10.00 uur: Uitvoeren rol koffieschenken pipowagen
10.00 – 10.15 uur: Inwerken nieuwe ouders die de dienst overnemen

TEAM 2 (2 personen)
10.00 uur: Melden bij de pipowagen en ontvangen instructies van groep zittende ouders
10.00 – 12.30 uur: Uitvoeren rol koffieschenken pipowagen
12.30: Kar met koffiespullen meenemen en afleveren bij de kantine. De pin apart afgeven.
De pipowagen afsluiten en de sleutel aan het barpersoneel geven

Bijzonderheden in de pipowagen
● Prijslijst:
- koffie: 1,50 euro
- Thee: 1,50 euro
- Warme chocomelk: 1.50 euro
- Gevulde koek: 1.30 euro
● Betalen: mensen betalen  via de pin. Dit kan via een app met de telefoon. Ouders

worden bijgepraat over de werkwijze van de pin.
● Koffie of thee op: Jullie kunnen de kannen meenemen naar de kantine. Daar worden

ze gevuld.
● Afval: Bij de fietsenrekken bij de ingang staat een groene container. Die kunnen jullie

bij de pipowagen plaatsen

Veel voorkomende vragen
• Kan ik ook cash betalen (Antwoord: In principe kan er alleen met de pin betaald worden,
tenzij klanten gepast kunnen betalen en geen pin hebben. Dit geld wordt door de laatste
dienst bij de bar afgeleverd)
• Weten jullie wat de nummers van de velden zijn? (Antwoord: Op de pipowagen komt het
speelschema en de plattegrond te hangen Jullie kunnen hier naar verwijzen).
• Ik ben leider, mag ik hier gratis koffie krijgen?(Antwoord: Nee, de koffie kunnen jullie krijgen
bij de kleedkamers).

Veel succes en plezier gewenst met het uitvoeren van deze belangrijke vrijwilligerstaak!
U helpt onze vereniging beter functioneren want samen zijn we FC Zutphen!
Mocht u onverhoopt tegen problemen aanlopen waar u niet zelf uitkomt dan kunt u
telefonisch contact opnemen met Hessel Luesink(0620295270)


