
TAKEN van de KOOKSTAF 
 
De KoS: 

- is verantwoordelijk voor de warme maaltijden. 

- is verantwoordelijk voor een goede administratie van de door 
haar gedane inkopen.  

- geeft leiding aan de keuken corveeploegen en opdiencorveeploeg 

- is verantwoordelijk voor de spullen van De Haverkampen en van SFE (inventaris) 
die ze gebruikt, en/of huren. 

 
Voorbereiding: 

1. Stafvergaderingen: 
 De Algemene staf organiseert een tweetal stafvergaderingen. Er wordt naar 

gestreefd dat iedereen aanwezig is. De reiskosten voor deze twee 
stafvergaderingen worden na declaratie vergoed( openbaar vervoer of een 
vast bedrag per kilometer binnen Nederland). 

 In de stafvergadering wordt met iedereen afspraken gemaakt over al dan niet 
speciale activiteiten. 

 Overleg met de huishoudstaf is zinvol i.v.m. het fruit ( bij brood of diner?) en 
de invulling van de term “hapjes” voor de laatste avond. 

2. De bestelling:  
 weekmenu samenstellen 
 bestellijst opmaken en versturen. Deze moet uiterlijk 6 weken voor het kamp 

bij de Plus supermarkt in Hengele(Gld) zijn. Groente kan desgewenst op 
rekening bij de fr.Kuipers in Hengelo worden besteld. Adresgegevens staan 
later in de handleiding vermeld. 

 

Aan het begin van kamp 1:  
- SFE keukeninventaris vanuit de keet op plaats zetten (kamp 1) 
- op zaterdagmiddag samen met H.H. de afgeleverde bestelling controleren 
- gehuurde apparatuur opstellen in de keuken ruimte iol met de HS. 
- Instructiekaart ‘Aandachtspunten m.b.t. hygiëne in de keuken’ duidelijk zichtbaar 

ophangen 
- Koelcontainer zal door externe bedrijf geleverd worden. 

- Braadslee en oven inclusief roosters worden gehuurd bij de firma Boels 
- 2 Bain Marie wagens worden ook gehuurd via firma Boels 
- 1 regaal wagen met 18 plateau ook gehuurd via firma Boels 
- Deel van inzetbakken zal worden gehuurd deels is eigen bezit(Rood gemerkt)  
 

Tijdens het kamp: 
- dagelijks warme maaltijden verzorgen 

- boodschappen controleren, bonnen nakijken en bewaren 
- verschillende corveegroepen begeleiden en instrueren 
- i.o.m. huishouding restjes afkoelen, in koelkast bewaren voor restverwerking 
- in de stafmap bijhouden wat de volgende koks moeten weten 
- je declaraties indienen bij je A.S. 
 

Aan het eind van elk kamp: 

- wekelijkse grote schoonmaak: zie verderop bij corveetaken 
- spullen opruimen, keuken op orde brengen 
- voorraad controleren en overdragen aan volgend kamp 
- overdracht volgend kamp (gebruik checklist) 
 

 
 
  



Aan het eind van het laatste kamp: 
- eindschoonmaak: zie verderop bij corveetaken 
- SFE keukenspullen inventariseren en naar de keet laten brengen 

N.B.  * Groentesnijmachine en snijschijven in de keuken laten staan 
* Messen die geslepen moeten worden bij het bestuur laten afleveren. 
* vuil/nat wasgoed door iemand laten meenemen of naar bestuur    * * 
*overgebleven etenswaren na het laatste kamp verdelen onder de 

deelnemers. 
o niet aangebroken, houdbare spullen: terug naar de Plus supermarkt. 
o Denk aan retourbonnen van geroutineerde artikelen. 
o aangebroken en/of niet houdbare spullen: verkopen aan de deelnemers 

(uitdelen?) 
o gele kratten uit de koelcontainer terug naar de Plus supermarkt. 

- de stafmap met ingevulde inventarislijst en checklist inleveren bij je A.S.  



1 DE SAMENSTELLING VAN DE MENU’S 
 

Afspraken : 
Hiervan mag enkel worden afgeweken in overleg met de 
contactpersoon van het Bestuur.(Bert Kersting bereikbaar 
ondernummer 06-13195852) 
 

- Het budget voor de warme maaltijden is gebaseerd op zuinigheid.  
- Als richtlijn wordt ieder jaar door het bestuur een budget per persoon per dag 

vastgesteld. Dit weet je Algemene Staf. Liever niet meer uitgeven, minder mag! 
- Op de kampen gebruiken we 2 typen menu’s. 

o Menutype A: soep of voorgerecht/ hoofdgerecht/ fruit 
o Menutype B; hoofdgerecht/ toetje 

- Menutype A en B worden dagelijks afgewisseld. 
- Op vrijdag wordt een feestmaal geserveerd. Dan mogen drie gangen op tafel 

worden gezet, maar houd er wel rekening mee dat het niet al te veel extra werk 
oplevert voor de corveeërs. 

- Naast het hoofdmenu wordt per tafel een extra salade geserveerd.  
- Er wordt apart gekookt voor vleeseters en vegetariërs. Met diëten hoef je in 

beginsel geen rekening te houden.  
Het maximaal aantal deelnemers is gesteld op ± 130 personen, waarbij rekening wordt 
gehouden met een zeker % afvallers. 
 
Tips: 

- Houdt bij het bepalen van de hoeveelheden, zoveel mogelijk rekening met: 
o de leeftijdsamenstelling van de groep (ouderen en kinderen eten minder, 

pubers hebben altijd honger) 

o de weersverwachtingen ( met warm weer wordt minder gegeten) 
o de hoeveelheid afwas die het oplevert. 
o de voorbereidingstijd die je nodig denkt te hebben. 
o de beschikbare keukenapparatuur. 
o afwisseling.  
o de gemiddelde smaak 
 

- Probeer het kampthema mee te nemen in je keuzes. 
 

- Het is gemakkelijker om bij hoeveelheidsbepaling 1 tafel van 7 personen 
(kinderen en volwassenen) als uitgangspunt te nemen. Je bepaalt de hoeveelheid 
voor die ene tafel, en vermenigvuldigt dat met het totaal aantal tafels.  

 
- Ben je nog nooit kok op de Haverkamp geweest, probeer dan aanwezig te zijn bij 

het voorbezoek op De Haverkamp. Deze voorbespreking vindt eind mei/begin juni 
plaats. Het bestuur maakt hiervoor de afspraak. Je A.S. wordt geïnformeerd over 
de exacte datum 

 
- Indien de keuken onbekend is, is het verstandig om in het begin van de week 

gemakkelijke recepten te plannen. Zo kun je wennen aan de hoeveelheden, aan 
elkaar en aan de keuken. De meer bewerkelijke recepten kun je dan aan het 
einde van de week doen. 

 
- Geef het weekmenu door aan de H.H., zodat zij voor hun lunchplanning rekening 

kunnen houden met eventuele restverwerking en eventuele aanvulling met fruit.  
 

 

  



2 DE BESTELLINGEN 
 
Als het menu is samengesteld, kun je aan de gang met de bestellijst.  
Hieronder staan wederom tips en afspraken. 
 

Afspraken 
- De meeste bestellingen worden gedaan bij de PLUS in Hengelo.  
- Producten, service en leveringsvoorwaarden zijn over het algemeen goed. 

Leveringsvoorwaarden voor dit jaar worden door bestuur met PLUS onderhandeld. 
- (is door de drukte dit jaar telefonisch gedaan, met Armando de Jong.) 
- Adresgegevens van de PLUS supermarkt, PLUS ELAND, Raadhuisstraat 53,  
- 7255 BL Hengelo (Gld) mailadres: eland-hengelo@plussupermarkt.nl 

contactpersoon voor dit jaar (2018) Amando de Jong 

- Groente kan ook besteld worden bij de groenteboer: Fa. Kuipers, 
Raadhuisstraat 2, Hengelo (Gld) telefoonnummer 0575-461227 
fa.kuipers@hetnet.nl  
 

- Wees zeer duidelijk in je omschrijving van het product (gesneden, geraspt, e.d.). 
- Als de PLUS iets anders levert dan is omschreven, is het hun verantwoordelijkheid 

om dit te herstellen. 
- De bestellingen dienen ongeveer 4 weken voor aanvang van kamp te worden 

doorgegeven. 
- Er wordt ingekocht op basis van zuinigheid en binnen het gegeven budget.  
- Één bestuurslid is contactpersoon voor het kamp. Neem bij vragen met deze 

persoon contact op of met het contactpersoon ‘eten en drinken’: zie leidraad voor 
contactgegevens. 

- Bewaar de bonnen, vink ze af, doe ze in de daarvoor bestemde steekmap achterin 

de stafmap. 
- Zowel groenteboer als PLUS sturen een eindafrekening naar de penningmeester. 

Zorg voor een goede administratie van wat geleverd is, zodat de penningmeester 
de factuur kan controleren. 
 

Tips 
- Bestel niet teveel tegelijk. Er is weinig opbergruimte. 
- Zorg ervoor dat op de eerste dag de koude bestellingen meteen in de koeling 

worden gezet. Vraag eventueel het voorgaand kamp om dit voor je te doen. De 
bestelling kan namelijk al lang binnen zijn, voordat jij er bent. 

- Bedenk dat je de nodige ingrediënten een dag eerder moet laten bezorgen, als je 
’s morgens het gerecht wilt maken. 

- Vraag of ze de bestelling rond 10.00 uur kunnen bezorgen, dan kan je het ’s 
ochtends controleren. Dit geeft je tijd om bij een foute levering (of onduidelijk 

bestelling) de benodigde spullen te laten nabezorgen of ergens anders nog te 
kunnen halen. 

- De H.H. bestelt dagelijks boodschappen. Ben je iets vergeten, geef het dan aan 
hen door. 
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