
A.S.K.C. Toogkrant
In deze toogkrant bezorgen wij u een kort overzicht van wat u voor, tijdens en na uw toogdienst dient te doen, zo weet u steeds wat doen, ook al is het 
even rustig. Immers: hoe meer werk je hebt, hoe sneller de tijd vooruit gaat ☺ 
Indien je niet aanwezig kan zijn op de door jezelf gekozen (of door ons vastgelegde) dag(en) dien je zelf voor vervanging te zorgen. (denk aan de korting 

op jouw lidgeld) 

Gelieve deze maatregel serieus te nemen, zo niet kan het wel eens zijn dat u de volgende keer helemaal alleen staat, of erger, dat er 

niemand achter de toog staat.... 
Er wordt een lijst bezorgd met de in te vullen data aan de ploegverantwoordelijke. Hij/zij bezorgt deze ingevuld terug aan Marleen Pelech. De 

lijst wordt ook uitgehangen aan de deur van het clubhuis, zodat iedereen weet wie er toog doet. 
                      

  
De zaterdagtoogdienst start om 13u en eindigt om 18u00, de woensdag- en vrijdagavondtoogdienst loopt van 18u tot 23u 
                                                       

          Wat te doen BIJ AANVANG: 
1)Nooddeur openen in de gang van de kleedkamers.        
(sleutel op de deur laten) 
2)Start de kassa op (klein knopje onder het dekseltje aan 
de zijkant van de kassa.) 
3) Vul de 2 afwasbakken met water en doe er een scheut 
glazenafwasmiddel in (onder de tapkranen). Zorg ervoor 
dat er steeds vers water in deze 2 waterbakken stroomt. 
3) Zet de stoelen op de grond 

Wat te doen bij het AFSLUITEN : 
1)De drankenkasten aanvullen. 
2)De grijze bakken ledigen. 
3)De glazen afdrogen (met de roze Vileda doeken, 
maak deze nat en wring ze heel goed uit). 
4)De kas opmaken: u neemt hiervoor een blaadje uit 
de kast achter de toog (klein blauw kaftje) en vult daar 
de aantallen briefjes (geen centjes) in en steekt dit in 
een enveloppe . Je tekent ook het briefje en vult uw 
naam in. Een lid van de RVB zal dit nakijken indien 
mogelijk. Wanneer er niemand is van de RVB legt u 
de enveloppe in de geldschuif onder de bakjes voor 
klein geld. 
5)Laat de toog netjes achter. 
6)Zorg er voor dat de afwas gedaan is. 
7)Doof alle lichten (ook garage). 
8)Sluit de rolluiken en de rolluik van de nooddeur in 
de gang. 

Wat kan je allemaal doen TIJDENS de toogdienst: 
1)Afwas: alle kopjes, lepeltjes, schoteltjes, ... dienen 

in de vaatwasser gezet te worden . 

Plastiek lepeltjes en koffiefilters gooi je na gebruik in 

de vuilbak. 
2)De grijze sorteerbakken onder de toog (daar werp je 
de lege glazen flesjes in) dienen gesorteerd te worden 
in de daartoe horende (bier)bakken in het bierkot. 
Volle bakken leeggoed links in het bierkot zetten. 


Nuttige info: 

-Witte wijn staat in de kleine ijskast onder de toog. 
-Rode wijn staat in het bierkot. 
-Dopjes van flesjes mogen in de vuilbak. 
-Den boek:enkel leden die een nummer hebben in de     
kassa kunnen op de boek staan . 
-Koffie (gewone = bruine filter; deca = rode filter) 

DANK U




