
Regels voor in de keuken van Cuisine Culinaire Limburg 

Om alles in de keuken ordelijk te laten verlopen, verzoeken we alle leden rekening te houden met onderstaande 

regels en afspraken. 

 

Inhoud kasten: 

In de kasten staan de ingrediënten die niet snel bederven. Tevens staan er hulpmiddelen en messenblokken van 

de vereniging. 

Maak alle materialen die je gebruikt hebt schoon en zet ze weer op dezelfde plaats terug in de kast. 

 

Ingrediënten: 

Voordat je ingrediënten uit de kast neemt kijk je eerst of er reeds aangebroken potjes, flesjes of pakjes zijn van 

dat ingrediënt. 

Zet alle ingrediënten terug op dezelfde plaats. 

Indien er ingrediënten niet aanwezig zijn, verzoeken we u om dit  te melden bij de avondvoorzitter. 

 

Koeling: 

In de koeling staan de spullen van de CCN afdeling Limburg in 2 blauwe kisten met deksel. U mag alleen de 

spullen uit de blauwe CCN-kisten gebruiken. 

 

Afwas: 

Messen van de vereniging zelf afwassen en in het messenblok terugzetten in de kast. 

Dit geldt ook voor alle andere gebruikte materialen van de vereniging (bijvoorbeeld mixer, blender, vormpjes, 

siliconematjes e.d.). 

Alle andere spullen (servies, pannen, bestek etc.) afspoelen en bij de afwasmachine plaatsen. Zorg dat de spullen 

goed gespoeld zijn en ordelijk bij elkaar (gestapeld) staan. 

 

Opruimen: 

Na de kookavond moet alles weer ingeruimd worden op de juiste plaats in de kasten. 

De tafels, werkbladen en machines worden schoongemaakt. 

Spullen die gekoeld bewaard moeten blijven in de CCN-kist doen en in de koeling plaatsen. 

Indien er iets stuk gegaan is verzoeken we u om dit te melden bij de avondvoorzitter. 

 

Procedure afmelden kookavond: 

Men moet zich tijdig afmelden. Dit kan alléén bij de avondvoorzitter. Dit i.v.m. de inkoop van ingrediënten en de 

indeling van de parties. Tijdig wil zeggen: uiterlijk 1 week voor de kookavond. Dit i.v.m. de inkoop die op tijd 

besteld moet worden. 

Iemand die zich tijdig afmeldt heeft er recht op om de kookavond bij een andere kookgroep in te halen, immers 

hij/zij heeft contributie betaald voor deze kookavond. 

Iemand die zich tijdig afmeldt geeft tevens aan de avondvoorzitter op op welke datum (zie overzicht 

“kookavonden”) hij/zij de kookavond wil inhalen. De avondvoorzitter neemt dan contact op met de 



avondvoorzitter van de betreffende kookavond. Deze bekijkt of de mogelijkheid aanwezig is om het verzoek te 

accorderen. De avondvoorzitter van de “aanvrager” verwittigt het lid van deze toestemming of afwijzing. 

Iemand die zich later dan 1 week van te voren afmeldt heeft geen recht op een inhaal-kookavond. Tevens kan 

hij/zij geen recht doen gelden op het reeds betaalde (contributie)geld voor deze kookavond. 


