
Checklist Techniek Staf op het eind van Kamp  1. 
Gebruik deze checklist als hulpmiddel voor jezelf, maar ook om geen punten te 

vergeten door te geven aan de techniekstaf van het volgende kamp. 

 

Invullen op het eind van kamp 1, overdracht naar techniekstaf kamp 2 
Naam Techniekstaf  

Kamp 1  

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Waar moet de koelkast heen  

na het laatste kamp? 
Koelkast aanwezig in de barruimte 

 

Is er nog voldoende 

verbruiksmateriaal? 
0 ja 

0 nee: zorg dan voor aanvulling of maak een boodschappenlijstje 

zodat je de volgende staf niet op zondag met een probleem opzadelt! 

 

 

Zijn er dingen voor de TS. 

bijgekocht, wat, hoeveel, is  

het gemerkt, waar is het nu? 

0 nee 

0 ja, is dat opgeschreven bij ‘relevante informatie voor alle kampen 

 

 

Is er inventaris weggedaan: 0 nee 

0 ja, namelijk: 

Waar staat de staffiets? 

 

 Er is geen staffiets meer. 

Is alle vuilnis weggebracht en het 

glaswerk afgevoerd? 
O  ja 

O  nee 

Zijn al je declaraties ingediend  

bij de A.S. 

O  ja 

O  nee 

Verdere opmerkingen 

 

  

Geef deze lijst door aan de technische staf van kamp 2. 



Checklist Techniek Staf op het eind van Kamp 2.  
Gebruik deze checklist als hulpmiddel voor jezelf, maar ook om geen punten te 

vergeten door te geven aan de techniekstaf van het volgende kamp. 

 

Invullen op het eind van kamp 2. 
Naam Techniekstaf  

Haverkamp 2 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Is er nog voldoende 

verbruiksmateriaal? 

0 ja 

0 nee: zorg dan voor aanvulling of maak een boodschappenlijstje 

zodat je de volgende staf niet op zondag met een probleem 

opzadelt!  

Zijn er dingen voor de TS. 

bijgekocht, wat, hoeveel, is het 

gemerkt, waar is het nu? 

0 nee 

0 ja, is dat opgeschreven bij ‘relevante informatie voor alle kampen 

   Geef hierbij aan of het bijgekochte materiaal naar de kar of            

retour leverancier gegaan is. 

 

Is er inventaris weggedaan: 

 

0 nee 

0 ja, namelijk: 

Is alle vuilnis weggebracht en het 

glaswerk afgevoerd? 

O  ja 

O  nee 

Zijn al je declaraties ingediend  

bij de A.S. 

O  ja 

O  nee 

Verdere opmerkingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geef de lijst  aan je Algemene Staf.  

De A.S. zorgt ervoor dat de stafmappen bij het bestuur komen. 
 


