
Schoonmaakrooster veld najaar 2019 
schoonmaakrooster voor de kantine en de kleedkamers 
 
2 sep – 8 sep    wordt schoongemaakt door de kaatsvereniging 
(wedstrijden 7 sep) 
 
9 sep – 15 sep    Annemarie Schotsman* 
(wedstrijden 11 + 14 sep)  Ate Jan van der Kooi  
     Jorrit Jorritsma 
 
16 sep – 22 sep   (ouder van) Geert Hansma* 
(wedstrijden 21 sep)   Bettie de Boer 
     (ouder van) Nynke Postma 
 
23 sep – 29 sep   (ouder van) Jelmer Hanenburg* 
(wedstrijden 25 + 28 sep)  (ouder van) Amarens Koopal 
     (ouder van) Sybren Altenburg 
 
30 sep – 6 okt    (ouder van) Alianne Walma* 
(wedstrijden 5 okt)   (ouder van) Marinka Zuidema 
     (ouder van) Berber Frankena 
 
7 okt – 13 okt    (ouder van) Femke Tulp* 
(wedstrijden 12 okt)   (ouder van) Sytse Hoogvorst 
     Ytjse Hijma 
 
14 okt – 20 okt   (ouder van) Daphne Bootsma* 
(wedstrijden 16 + 19 okt)  (ouder van) Sabine van der Ploeg 
     (ouder van) Geke Postma 
 
21 okt – 27 okt   Jan van der Vaart* 
(wedstrijd 26 okt)   Dennis van der Hoek 
     Berber Hofstra 
 
      
 
 
 De personen met een * achter hun naam zijn contactpersoon en nemen contact op met 

hun groepsleden om een dag en tijd af te spreken.  
 Als je verhinderd bent, dan moet je zelf vervanging regelen. 
 De sleutel van de kantine kan je afhalen bij Bettie de Boer of Janneke Steensma. 
 Er kan ook in de dameskleedkamer warm water gehaald worden. 
 Als schoonmaakmiddelen en/of -materialen bijna op zijn, dit dan graag melden bij 

Janneke Steensma 
 
Namens KV Spannum alvast bedankt en veel succes bij de schoonmaakwerkzaamheden! 
 



Schoonmaakwerkzaamheden kantine/kleedkamers 
 
Kantine 
 Wc’s schoonmaken 
 Prullenbakken legen en nieuwe zakken erin doen 
 Bar afnemen 
 Vensterbanken afnemen 
 Deuren schoonmaken 
 Deurmatten uitkloppen 
 Tafels en stoelen afnemen en netjes zetten 
 Vloer aanvegen en dweilen 
 
Kleedkamers 
 Wc’s schoonmaken 
 Douches schoonmaken en dweilen 
 Vloeren aanvegen en dweilen 
 Vensterbanken, banken en houten schappen afnemen 
 Deuren afnemen 
 Deurmat uitkloppen 
 Prullenbakken legen en nieuwe zakken erin doen 
 Eventuele aanwezige tafels en stoelen afnemen en netjes zetten 
 
Scheidsrechterhokje 
 Wc schoonmaken 
 Douche schoonmaken 
 Vloer aanvegen en dweilen 
 Deur en wastafel afnemen 
 Prullenbakken legen en nieuwe zakken erin doen 
 
Extra 
 Ramen lappen, zowel binnen als buitenkant 


