
BEGELEIDENDE BRIEF VOOR DE COACH 

VOOR 

SCHOONMAAK SCHEMA “DE YNRINNER” 

 

Hier de nieuwe opzet voor het schoonmaken van onze kantine “de Ynrinner”. 
Ploegen die worden ingezet trainen en/of spelen in Grou. 
Het zou fijn zijn als je aan iedereen duidelijk maakt, dat ze alert zijn op datgene wat er 
schoongemaakt moet worden of klaargezet moet worden, dit is te vinden op het schoonmaak 
schema. 
 
Om deze opzet te laten slagen hebben we jullie hulp nodig en willen we jullie het volgende vragen: 

1. Laat alle leden van je team weten dat ze zijn ingedeeld voor het schoonmaken van de kantine 

2. Mail of App het overzicht naar je teamleden (Het overzicht wordt naar jullie gemaild) 

3. Informeer de week voor de schoonmaak of de team leden er zullen zijn en spreek eventueel 

met de ouders of met de teamleden een tijdstip af voor de maandag. (onderling ruilen mag al 

moet de verdeling wel gelijk blijven). 

4. De sleutel kan worden opgehaald bij Jouke Bloem, de Fisker 13  

 

Met vriendelijke groet, 

Jouke Bloem, tel. 0566-620059 mail: info@schoonmaakbedrijfblomke.nl 

Gretha Rijpstra, tel. 0566-621481 mail: gretha@rijpstradeboer.nl 
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Schoonmaak schema DE YNRINNER  

Hier het nieuwe schema voor het schoonmaken van onze kantine de Ynrinner. 

We gaan twee keer per week schoonmaken op maandag en vrijdag. Op maandag stellen wij daarvoor 

elke week de leden en/of ouders van één team verantwoordelijk. De coach coördineert de 

aansturing. 

De coach spreekt samen met de leden of ouders van de jongere leden, een tijdstip af voor de 

maandagavond 18.30 – ± 20.00 uur. Onderling kan men ook een ander tijdstip afspreken op middag 

of avond. Leden 6 t/m 14 jaar: ouders maken schoon, leden 15 en ouder: maken zelf schoon. 

De Peuterspeelzaal  maakt gebruik van onze kantine op maandag ochtend. Mocht je op een eerder 

tijdstip schoon willen maken dan kan dat vanaf 13.00 uur. 

Sleutel halen bij:  Jouke Bloem    de Fisker 13 0566 620059   

   Lenie Bouma-Braks de Tjallinga 52 0566 621894 

 Maandag: (3/4 personen> 1 - 1,5 uur) 

o Alle kleedkamers stofzuigen en dweilen  

o Alle kleedkamers douches/wanden 

o Prullenbakken legen en nieuwe zakken erin 

o Wc Heren afnemen en wasbak schoon  

o Bar schoonmaken 

o Keuken schoonmaken 

o Gasten kleedkamer op slot draaien na de schoonmaak. 

 

 Vrijdag: (it Blomke/Gretha > 1,5 uur) 

o Thuis kleedkamers stofzuigen en dweilen, ook kleedkamer scheidsrechter 

o Thuis kleedkamers douches/wanden, ook kleedkamer scheidsrechter 

o Prullenbakken legen en nieuwe zakken erin 

o Wc Heren afnemen en wasbak schoon 

o Bar schoonmaken 

o Keuken schoonmaken, ook vloer zuigen en dweilen 

o Meubilair klaarzetten in de kantine voor het weekend (Stoelen uit scheidrechter 

kleedkamer bij tafels zetten) 

o Was > dweilen en rode/blauwe doekjes brengen naar Jouke (Fisker 13) 

 

 Advies schoonmaakmiddel 

o Tafels enz.   > schoonmaakmiddel Mr. Proper 

o Vloer            > schoonmaakmiddel Mr. Proper 

o Sanitair        > schoonmaakmiddel Rood + microvezeldoekje roze 

 

 

 

 



Week Ploeg Maandag  (3/4) Vrijdag (’t Blomke en 
Gretha Rijpstra) 

Aanspreekpunt 

34 --  1e schoonmaak 
’t Blomke en Gretha 

 

35 
26-8 
 

-- Gretha Rijpstra ’t Blomke en Gretha 
 

 

36  
2-9 

E4  Renee de Vries 
Mariska Visser 
Dette Terra (Fardau) 

Steven Houtsma (Thomas 

en Yvonne) 

Jasper Schouwstra 

’t Blomke en Gretha Jildou Bouma 
 

37  
9-9 

F3 Morris Heidema 
Beau de Haan 
Luuk de Jong 
Else van der Bosch 
Thyra Grit 

’t Blomke en Gretha Lenie Braks 
 

38  
16-9 
 

D1 Herman de Jong (Lysbeth 

en Sytze) 

Thomas Buijs 
Hedzer Castelein 
Anneloes Bijlsma 

’t Blomke en Gretha Wimke v/d Veen 

39 
23-9 
 

D1 Silke Botter 
Thirza Elzinga 
Anna Heegstra 
Fenna Schouwstra 

’t Blomke en Gretha Wimke v/d Veen 

40 
30-9 
 

C3 Demian Lans 
Anouk van Vilsteren 
(Marco en Daniël) 

Anne Beks 
Sara Braaksma 

’t Blomke en Gretha Klaas Hallema 

41 
7-10 
 

C3 Elisa de Vries 
Nynke Groenendijk 
Marlinde Riemersma 
Maeike de Boer 

’t Blomke en Gretha 
(Maeike en Frederika) 

Klaas Hallema 

42 
14-10 
 

C2 Jelle Hogenhout 
Perrin Bottema (Silas) 
Bauke Hallema 
Sander Kleinhuis 

’t Blomke en Gretha Alex Kleinhuis 
 

43 
21-10  

C2 Laura Jonker 
Laura Wesseling 
Femke Sjoerdsma 
Isa van der Ploeg 
Mare de Jong 

’t Blomke en Gretha Alex Kleinhuis 
 

44 
28-10 
 

MF5 Eindschoonmaak  
Alle leden, neem even 
contact op met Jouke 
Bloem 

Eindschoonmaak 
’t Blomke en Gretha 

Hidde Meijer 
Jildou Bouma 

     

 


