
DOEL 
Er voor zorgen dat iedereen met plezier gebruik kan maken van onze accommodatie en 
materialen ook op langere termijn. De basishouding is dat er met respect en op 
verantwoordelijke wijze wordt omgegaan met elkaars spullen, de materialen die de club ter 
beschikking stelt en gezamenlijk zorgen voor de  instandhouding van de accommodatie. 

 I GEBRUIK BALLENHOK/ -KAST EN KLEEDKAMERS (INCL. SLEUTELS HOK EN LICHT) 
- Aan de trainer/coach ((hierna trainer genoemd)  wordt per team 1 set sleutels van het 

ballenhok/- incl. kast ter beschikking gesteld. Deze wordt aan het einde van het jaar weer 
ingeleverd. 

- Sleutels van de kleedkamers hangt op het bord in het ballenhok, na gebruik kan hij 
teruggehangen worden, of door de brievenbus van het ballenhok worden geretourneerd;  

- Ieder team krijgt ballen in bruikleen, per team 10 (pupillen) of 15 (junioren). Op de ballen staat 
het team vermeld (bv Jo11-1). 

- Controleer na iedere training of je eigen ballen er zijn, pak niet bij anderen! Check of alle 
ballen goed zijn en berg deze schoon op in daarvoor bestemde kast; 

- De sleutels van de verlichting van het kunstgras liggen in het sleutelkluisje in de 
ballenhokken. Indien je de sleutel moet gebruiken, direct na gebruik weer terugleggen in het 
kluisje. De laatste doet het licht uit (kijk naar het trainingsschema of je de laatste bent!). Niet in 
de zak houden en terugleggen waar hij vandaan komt. 

II VELDINDELING / TIJDEN 
- Conform veldindeling betreffende seizoen. Bij langere perioden van slecht weer, waardoor er 

niet op gras getraind kan worden, zal een wintertrainingsschema kunnen worden ingesteld. 
Dat wordt centraal kenbaar gemaakt via de website; 

- Trainingstijden binnen cluster van leeftijdsgroep verdeeld onder selectie en reguliere teams. 
In principe blijven tijden staan en wisselt het team bij volgend jaargang van tijd en of dag 

- Gebruik de doelen zodanig dat de strafschopgebieden minder gebruikt worden. (grote goal of 
pupillengoal op rand 16-meter) Geen gebruik van de wedstrijddoelen (incl pupillen) / gebieden ivm 
versnelde slijtage kunst). 

III MATERIALEN TIJDENS EN NA TRAINING 
- Berg alle gebruikte materialen op na de training. Spreek je voorganger er op aan als deze 

niet zijn opgeruimd en je ze zelf niet nodig hebt. Communiceer daarover met elkaar.: 
- De materialen dienen van het kunstgras te zijn en dienen opgeborgen te worden op de 

daarvoor bestemde plaatsen, te weten: 
- Ballen in ballenhok conform bovenstaande materialen (hesjes, pionnen, loopladders etc) uit 

het ballenhok terug naar het daarvoor bestemde hok; 
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- De goals op het kunstgras terug op de aangewezen plekken (zijkant kunstgras), alsmede de 
pupillen goals  correct ingeklapt (eerst achterbalk omhoog, die vastzetten met kabeltje, naar de juiste 
kant inklappen —> daar waar hij niet voor een reclamebord staat, vastzetten aan de bovenkant met kabeltje); 

- De goals worden verplaatst door deze gezamenlijk te tillen, dan wel te rijden op de 
wielen als deze er zijn. Doelen worden 
niet geschoven, geduwd of gesleept, 
dat geeft beschadigingen aan het 
kunstgras; 

- Het (kunst)gras is uiteindelijk vrij van 
rommel (flesjes, papier of achtergebleven 
materialen); 

- Het is de verplichting van de spelers om de 
spullen te dragen en op te ruimen. De 
trainer zorgt dat het op correcte wijze 
gebeurt en controleert of alles op een juiste 
wijze gebeurt. 

III AFSPRAKEN KLEEDKAMER INDELING 
- Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen (gebruik haak en tas) en blijft van elkaars 

spullen af ; 
- Gebruik de aangewezen en toegekende kleedkamer en laat deze schoon achter, gebruik 

bezem en trekker; 
- De trainer/leider controleert na het gebruik de kleedkamer van het eigen team of deze 

schoon en leeg is, of de lampen uit zijn en of de douches uit zijn (bij thuiswedstrijden incl de 
kleedkamer van de tegenstander) 

 IV AFGELASTEN TRAINING  
- Bij extreem weer is er geen training. Dit betekent dat bij een afgeven code oranje / rood de 

training door de trainer afgelast wordt. De trainer zorgt zo nodig met de teambegeleider voor 
communicatie binnen team.  

- Bij onverwacht extreem slecht weer bepaalt de trainer ter plekke over het doorgaan van de 
training (let op: ONWEER = VELD LEEG). Hij draagt er zorg voor, met name bij pupillen, dat 
de overdracht naar ouders e.d. goed verloopt. De verantwoordelijkheid moet fysiek 
overgedragen worden, indien er er eerder dan de gebruikelijke tijd gestopt wordt.
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