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Bijlage: Corveedienst. 
 

Deze corveedienst betreft de vloeren van de zalen, tribunes, prullenbakken Plaza alle prullenbakken 

van de kleedkamers.  

 

Meld je bij aanvang bij toezichthouder, om even door te nemen wat er nog moet gebeuren en de 

bijzonderheden. (de toezichthouder, heeft tijdens haar / zijn dienst ok zaken nagelopen / opgeruimd) 

Hij /Zij heeft ook de sleutels voor de schoonmaak. 

 

De kleedkamers zelf worden door de teams schoongemaakt. Indien je een kleedkamer nog vuil 

aantreft, dit melden bij de toezichthouder, zodat hier het betreffende team op aangesproken kan 

worden. 

 

Schoonmaakmaterialen staan in de rechter schoonmaakkast in de Plaza. Mocht er iets ontbreken dan 

mag er in de linker kast gekeken worden, maar dan moet alles weer goed worden teruggezet, want 

deze kast is alleen voor het schoonmaakbedrijf bedoeld. 

De wedstrijden in de blauwe zaal zijn vaak rond 18:30 afgelopen, advies is om deze kant als eerste te 

doen. 

 

1. In de Zaal, de 3 velden aanvegen en opruimen. Veger staat in de werkkast. De veger schoon 

maken met de stofzuiger die daar staat. 

2. Tribune zaal nalopen en vuil opruimen. 

3. In de kleedkamers, Plaza en op verdieping ingang tribunes de afvalbakken legen indien meer 

dan halfvol. Als het goed is zijn de afvalbakken van het slot, en kun je ze van onder omhoog 

duwen om de bak eronder uit te halen. Indien op slot dan met de speciale sleutel aan de 

sleutelbos de afvalbak losmaken. (deze mag ook van het slot blijven) 

4. Afvalzakken kun je vinden in schoonmaak kast. 

5. De witte afvalbak op het damestoilet is niet nodig, deze wordt door een bedrijf geleegd. 

 

            
 

6. Toiletten in Plaza nalopen, en waar nodig doorspoelen. 

7. Vuilniszakken in vuilcontainer in het afvalhok achter het gebouw in container plaatsen.  

Sleutel in sleutelkast met zwarte label. 

8. Vegers, stoffer & blik en trekkers uit de kleedkamers halen en terugzetten op de kar. 

9. Kar, terugplaatsen in de schoonmaakkast. 

 

Als je klaar bent dan afmelden bij de toezichthouder, en de bijzonderheden doorgeven. 

  


