VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN VAN HET KUNSTGRASVELD
EN DE RUIMTEN RONDOM HET CLUBHUIS.
Algemeen:
1. Men mag met stalen noppen niet op het veld komen;
2. De schoenen moeten schoon zijn;
3. Er mag geen kauwgom op het veld genuttigd worden;
4. Er mag op het veld niet gerookt worden;
5. Het veld mag alleen via het daarvoor bestemde hek in de omheining worden
betreden of verlaten;
6. De hekwerken zijn NIET bedoeld als zitplaats; De vangnetten NIET als klimrek;
7. Als de bal over de omheining is gegaan zal men "om moeten lopen"; dus niet via
de kortste weg over het hek klimmen;
8. In de volgende gevallen mag het veld niet betreden worden:

Als er sneeuw, ijzel of hagel op het veld ligt of

Als de temperatuur –5 graden Celsius of lager is;
9. Al het afval moet in de daarvoor bestemde vuilnisbakken worden gegooid;
10. Fietsen en brommers mogen alleen in of bij de rekken op de fietsenstalling
worden gezet. Het is verboden fietsen naast of aan de veldzijde te parkeren, of
het terras/kleedkamers ermee te blokkeren;
11. Eventuele schade of defecte objecten moeten direct bij de accommodatie
commissie c.q. Commissaris van de Dag gemeld worden. Eventuele schade door
schuld wordt op de schuldige(gen) verhaald;
12. Auto's dienen om veiligheidsredenen op de daarvoor bestemde grote
parkeerplaats geplaatst te worden. Voor calamiteiten dient er een vrije en
ruime doorgang te zijn; Blokkeer de inrit dus niet met auto's en fietsen;
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Tijdens trainingen:
13. De kantine is tijdens de trainingstijden NIET toegankelijk;
14. De veldverlichting mag tijdens trainingen alleen door de trainer/ster worden
aan of uit gedaan (deze heeft daar een sleutel voor en weet hoe het moet);
15. Bij de trainingen mogen alleen de kleedkamers 3 en 4 worden gebruikt. Na de
training moet deze ook weer schoon worden achtergelaten;
16. Er moet zoveel mogelijk bij het verste goal (noordzijde veld) worden getraind.
(dit i.v.m. de slijtage van het kunstgras);
Tijdens wedstrijden:
17. Tijdens de wedstrijden is het veld ALLEEN bedoeld voor de op dat moment
spelende teams en hun coaches, alsmede de voor die wedstrijd aangewezen
scheidsrechters. Alle andere personen dienen zich buiten de veldomheining te
bevinden. Dus geen "inspelende" teams langs de zijlijn, geen kinderen van
coaches/scheidsrechters e.d en geen andere bezoekers op het kunstgras;
18. Op wedstrijddagen zijn de dug-outs pas toegankelijk voor de volgende teams, na
afloop van de vorige wedstrijd;
19. De netten van de grote doelen, vlaggen e.d. worden pas gereed gemaakt na
afloop van de vorige wedstrijd;
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