
Gedragsregels in en om het clubhuis  

Graag brengt het bestuur een aantal actiepunten onder de aandacht, zodat zowel het werk van de 

vrijwilliger als het verblijf van de aanwezigen een stuk aangenamer wordt.  

Terug naar de bar: 

 ls je wat gedronken hebt, breng dan je lege koffiemokken, flesjes en glazen terug naar de bar. Het is 

voor het barpersoneel niet te doen om als ophaaldienst te fungeren.   

Eten bestellen: 

Wanneer je eten besteld hebt, is het prettig als je in het clubhuis op roepafstand van het 

barpersoneel blijft. Zo kan je meteen je eten in ontvangst nemen als het klaar is en staat het niet 

koud te worden op de bar.   

Op en om het veld voor het publiek: 

* Geen flesjes en glazen meenemen langs het veld 

* Roken is alleen toegestaan op het terras en niet op het kunstgras. Peuken doof je in de daarvoor 

bestemde asbakken en gooi je niet op het terras. 

* Heb je op een stoel naar de wedstrijd gekeken, dan breng je de stoel na de wedstrijd weer terug.   

Op en om het veld voor de spelers: 

* Na de laatste wedstrijd moet het de gewoonte worden om meteen de palen en korven (en 

eventueel lijnen) op te ruimen. Dit geldt ook voor het meenemen van achtergelaten spullen. 

 * Heb je op veld 1 gespeeld, dan berg je niet alleen de palen en korven op, maar kijk je ook even de 

dug-outs na op lege flesjes, trainingspakken e.d. (ook die van de gasten!). Dit laatste geldt na elke 

wedstrijd op veld 1.   

Lichtmasten: 

Ter besparing van energiekosten, dient de veldverlichting direct na de laatste training uitgeschakeld 

te worden. De schakelaar hiervoor bevindt zich in de meterkast in de EHBO-kamer. Tevens moet 

direct de korfbalmaterialencontainer op slot.  

Prullenbakken: 

Als je merkt dat een prullenbak vol zit, ga het dan niet net zo lang opstapelen tot de schillen en 

blikjes er naast liggen, maar vraag binnen even een nieuwe vuilniszak. De volle vuilniszakken kunnen 

in de grote container worden gegooid.  

Honden: 

Honden dienen altijd aangelijnd te zijn en mogen niet op het kunstgrasveld komen. Heeft je hond 

een ongelukje gehad, dan heb je als hondeneigenaar de plicht de uitwerpselen op te ruimen. Zo 

voorkom je vervuiling van veld en clubhuis.   

Als we ons gedragen volgens bovenstaande regels dan vergroot dat voor ons allen het plezier in en 

om het clubhuis. Als je ziet dat het gedrag van een ander lid, supporter of een van de gasten niet 

helemaal correct is, spreek hem/haar daar dan op een nette manier op aan.   

Het Bestuur  

 


