INTERN REGLEMENT
Samen verantw oordelijk : trainers, spelers en afgevaardigden, bestuur en
medewerkers zorgen ervoor dat alles in zijn nieuwe staat behouden blijft.
Schade aanbrengen zal absoluut niet aanvaard worden. We willen , als
bestuur , via dit reglement duidelijke afspraken maken.
Algemene richtlijnen:
 Iedereen respecteert uiteraard het roo kverbod(zie verbodsteken bij de
ingang)
 Schade aangebracht binnen of buiten het gebouw (geparkeerde
wagens en/of fietsen) kan verhaald worden via de aansprakelijkheid
van de ouders.
 Er wordt geen afv al(lege verpakkingen of blikjes) op het sportcomplex
achtergelaten. Deponeer alles in de daartoe aanwezige vuilbakjes.
 Fietsen worden op de daartoe voorziene plaats en op slo t gestald
 Vastgestelde schade moet onmiddellijk aan de verantwoordelijke
gemeld worden.
SPELERS
- Bij het bi nnenko men
 Enkel de spelers komen binnen .Ouders worden niet in het complex
toegelaten.
 Ga na dat je géén waar devolle voorwerpen bij hebt (GSM,geld,....).
Bij diefstal is dit op eigen verantwoordelijkheid.
- In de kleedkamers voor wedstrijd of training
 Wordt er niet met de bal gespeeld in de omgeving van het
kleedkamercomplex . Men begeeft zich onmiddellijk naar het terrein
- Tijdens de rust
 Iedereen komt onmiddellijk naar binnen.
 Er wordt geen drank uit de kanti ene gehaald.
 Na de wedstrijd of training
 Modder of zand tussen de noppen wordt verwijderd bij de borstel s
buiten
 In geen geval worden de schoenen gekuist in het afwasbakje in de
kleedkamers (verbodteken wordt nog aangebracht)
 Ook het gebruikte materiaal (ballen,trainingsmateriaal) wordt geregeld
buiten afgekuist.
 Een halfuur na de wedstrijd of training moet iedereen de kleedkamers
verlaten hebben
 douchen is verplicht
 Na de training blijft men niet “plakken” rond het kleedkamercomplex

 Iedere trainer is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de
kleedkamer. Bedenk dat er nog andere ploegen achter jullie komen.
TRAINERS EN A FGEVAARDIGD E
 Zijn uiteraard de eerste aanwezigen en verlaten ook als laatsten de
kleedkamer.
 Hebben een voorbeeldfunctie en staan voor de volle 100% achter dit
reglement.
 Bij het eerste gebruik van de ni euwe accomodatie wi jzen de
trainers op het reglement en halen enkele punten aan naar de
spelers toe.
 Trainers zorgen dat na de training ALLE ballen zorgvuldig in het
ballenrek worden opgeborgen.
 Iedere trainer controleert als zijn kleedkamer in orde is ( voor en na
een activiteit). Mankementen worden aan de verantwoordelijke
gesignaleerd.
 Bij wedstrijden wordt de kleedkamer van de bezoekers door de
plaatselijke trainer gecontroleerd.
BESTUUR
 Laten niet na om onregelmatigheden vast te stellen en te sanctioneren
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