
 

Uitleg schoonmaak kantine en kleedkamers MVV’58 

 
Beste MVV-er, 
 
Dank dat je ons mee wilt helpen om de kantine en kleedkamers schoon te houden. Hierbij een korte 
toelichting hoe je de kantine en kleedkamers kunt openen en wat de schoonmaak werkzaamheden 
inhouden. 
 

1. Toegang gebouw 
 
We proberen altijd iemand beschikbaar te hebben om het gebouw te openen en participanten te 
begeleiden in de werkzaamheden. Dat lukt echter niet altijd. Het kan voorkomen dat die persoon er 
even niet is. In dat geval kun je toegang krijgen tot het gebouw via de sleutel in het sleutelkastje en de 
code voor het beveiligingssysteem.  
 
➢ De sleutel tot het gebouw is bevestigt aan het hek bij de hoofdingang. Je kunt het sleutelkastje 

openen met een code.  
➢ Ook beveiligingssysteem werkt met een code. Het kastje hiervoor vindt je rechts naast de 

toegangsdeur.  
➢ Beide codes kun je opvragen bij de volgende personen: 

1. 06-51165900 (Bertie Pellegrom, Gebouwbeheer), of 
2. 06-23490948 (Friso Luimes, Bestuur, Participatie), of 
3. 06-12512778 (Ron Wammes, Bestuur; Onderhoud & Beheer).  

➢ Je kunt jezelf identificeren met je naam. Wij kunnen in het systeem zien of je staat ingepland voor 
een taak. 

➢ Bij het invoeren van de code van het beveiligingssysteem druk je aansluitend op het groene 
vinkje. 

➢ Na afloop sluit je zaak weer af. Zie Laatste hoofdstuk van dit document.    
 

 

 

 
 

2. Schoonmaakkast 
 
➢ Belangrijk voor het schoonmaken is het schoonmaakmateriaal. Deze kun je vinden in de 

schoonmaakkast. De schoonmaakkast zit als je de kantine binnenkomt, aan de linkerzijde (links 
naast de deur naar de bestuurskamer). 

➢ De sleutel van de schoonmaakkast hangt links van de bar. Als je binnen komt, loop je richting de 
bar. Aan de linkerzijde van de bar zit een opening (richting de keuken). De haakjes met sleutels 



 
zijn aan de bovenzijde bevestigd (net voor de grote Coca-cola kast). De sleutel van de 
schoonmaakkast hangt aan het 3e haakje (van links gezien). 

➢ In de schoonmaak kast staan alle spullen, die je nodig hebt. Vriendelijk verzoek uitsluitend de 
schoonmaak middelen te gebruiken, die in de kast staan. 

 

 

 
 

3. Sleutels kleedkamers 
 

De sleutels van de kleedkamers hangen in de kantine op dezelfde plaats als de sleutel van de 
schoonmaak kast. De sleutels van de kleedkamers hangen op haakje 1 en 2 (van links gezien) 
 

4. Schoonmaakwerkzaamheden 
 

De schoonmaakwerkzaamheden zijn verdeeld. Er is een deel dat door het schoonmaakbedrijf wordt 
gedaan en een deel dat de participanten voor hun rekening nemen. In principe is op maandagmorgen 
ook het schoonmaakbedrijf aanwezig, hiermee kan worden overlegd en er kunnen vragen. Zijn ze er 
niet, dan graag zelf aan de slag. DE taakverdeling ziet er grofweg als volgt uit:  
 

Participanten maken schoon:  Schoonmaakbedrijf maakt schoon:  

- bar,  
- de keuken en de  
- kleedkamers (vegen, prullenbakken legen). 
 

- de kantine(vloer),  
- toiletten,  
- bestuurskamer en de  
- ruimtes achter de bestuurskamer. 

  

5. Na afloop 
 
Graag na afloop de beveiliging weer activeren (code opnieuw ingeven), de deur op slot draaien en de 
sleutel terugleggen in het kastje en de cijfers van het cijferslot weer veranderen.  
 
Dank voor je hulp om onze kantine en kleedkamers schoon te houden. 
Bestuur MVV’58 
 


