HUISREGELS
Inzake het gebruik van de sportaccomodatie MatchPoint





Het gebruik van de accommodatie is geheel voor eigen risico.
Het beheer van MatchPoint is niet verantwoordelijk voor verlies en of diefstal.
Roken is in het hele complex ten strengste verboden.
Onbehoorlijk gedrag leidt tot uitzetting van het complex (ter beoordeling van de
verantwoordelijke zaalwacht).

Zaalschoenen;
De speelvelden in de zaal mogen alleen betreden worden met zaalschoenen, dus geen
buitenschoenen. Door straatvuil worden de vloeren vies en glad. Zorg dus voor goede
zaalschoenen (met lichte zolen, zolen die in elk geval niet afgeven) en trek deze pas in
de kleedkamer of in de speelzaal aan.
Eten en drinken;
Liever niet eten in de speelzalen. Wil je iets eten, ga dan even naar de kantine en eet het
daar op. Dit geldt met name voor warme en en/of gefrituurde hapjes.
Drinken is in de speelzalen alleen toegestaan bij de banken aan de kant van de kantine.
Er mogen dus geen flesjes drinken worden meegenomen naar de teltafels. Regelmatig
werd hier nl. mee gemorst, wat de vloeren vuil en kleverig maakte. Om de regel voor
iedereen duidelijk en overzichtelijk te houden is ook het drinken van water binnen de
speelvelden niet toegestaan.
Liggen er na een wedstrijd of training nog lege flesjes of afval langs de kant, ruim het
dan even op, laat het niet voor een ander liggen, ook al is het misschien niet van jou.
Materiaal;
Na het spelen dient elke speler het gebruikte materiaal op te ruimen. Raap dus de ballen
op en deponeer ze op de daarvoor bedoelde plaats. Ruim ook de speelveldomranding op.
Is een andere speler inmiddels weg en is deze vergeten de spullen op te ruimen, wees
dan coulant en ruim het voor die ander op. Laat het in elk geval niet liggen voor de
schoonmaakploeg, die hebben het nl. druk genoeg met al hun werkzaamheden. Spreek
de persoon er de volgende keer op aan, zodat ook hij/zij op de hoogte is van de regels.
Kleedkamers;
Ben jij als laatste in de kleedkamer en zie je nog wat “zwervend” afval, ruim dit dan even
op en gooi het in de prullenbak en neem lege flesjes mee naar de bar.
Tot slot;
Laten we allemaal een stukje verantwoordelijkheid nemen en er met z’n allen voor
zorgen dat onze accommodatie netjes en schoon blijft. Houdt je dus aan de regels en
ruim je eigen rommel (en indien nodig ook dat van een ander) op!

