RICHILIJNEN ACCOMMODAIIE
Met deze richtlijnen wil de accommodatiecommissie duidelijkheid geven over het gebruik van de
velden en gebouwen op sportpark 't Root. Als we deze richtlijnen allemaal in acht nemen, komt dat
de samenwerking met de accommodatiecommissie ten goede en behouden we zo lang mogelijk de
gewenste kwaliteit van de velden en de gebouwen.
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GEBRUIK GRASVELDEN
• Gebruik alleen het toegewezen veld volgens het actuele trainings- en/of wedstrijdschema.
• Trainingsoefeningen altijd spreiden over het hele veld, zodat niet altijd hetzelfde stuk van het veld
wordt belast.
• Blijf met alle trainingsoefeningen zoveel mogelijk uit de doelmonden (16 meter gebieden).
• Loopoefeningen buiten het speelveld of in de breedte van het veld m.u.v. de doelmonden (16
meter gebieden).
• Voor keeperstrainingen: gebruik de verplaatsbare grote of kleine goals en plaats deze buiten de
doelmonden (16 meter gebieden) en niet op de achterlijn maar minimaal 1 meter daarbuiten.
Hiervoor zijn speciaal op veld 2, 4 en 5 de ballenvangers uitgebreid.
• Tijdens trainingen, bij gebruik van kleine trainingsdoeltjes, of F-doeltjes: plaats deze nooit op zijen/of achterlijn maar ongeveer 1 meter binnen of buiten de lijn.
• Hang na de laatste training van de avond de netten van de grote vaste goals omhoog met de haak.

GEBRUIK KUNSIGRASVELD
Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden een stuk minder onderhoud nodig
heeft, is een onderhoudsvrij kunstgrasveld een illusie. Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig.
Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook
kleine deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag compacter
wordt. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en
verhoogde blessuregevoeligheid. Ook de levensduur van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk
onder te lijden. Derhalve zijn er een aantal gebruiksregels opgesteld. De regels worden ook vermeld
op de borden bij de ingang van het kunstgrasveld.
DE ELF KUNSIGRASREGELS:
1. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op.
Zorg dus voor schone voetbalschoenen voor je het veld op gaat, gebruik de borstels.

2. Betreed het veld alleen via de toegangshekken, doe het hek achter je dicht.
3. Geen kauwgom op het veld.
4. Geen glaswerk op of om het veld.
5. Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur.
6. Geen stalen noppen gebruiken.
7. Niet expres tegen de boarding schieten.
8. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleiders, hun trainer en voor
zover van toepassing, natuurlijk de scheidsrechter. Alle publiek dient zich volstrekt achter de
veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de
veldafscheiding is dus niet toegestaan.
9. Het slepen met doelen is niet toegestaan (graag optillen en verplaatsen/verrijden).
10. Na gebruik oefen- en/of jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen.
11. Niemand gaat aan doelen, doeltjes of netten hangen.
Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn namelijk schadelijk
voor de wasmachine. Trainers en leiders worden verzocht toe te zien op naleving van de regels.
Houdt u zich alstublieft aan de regel? Het is erg belangrijk voor het onderhoud en de levensduur.
Meldt beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij de materiaalbeheerders/
accommodatiecommissie.
GEBRUIK KUNSIGRASVELD IIJDENS WINIERPERIODE
• Tijdens vorstperiode tot -10 °C zonder neerslag kan er gewoon gespeeld worden.
• Bij SNEEUW mag er niet op de velden gespeeld worden (ook het betreden van de velden is dan niet
gewenst).
• Bij IJZEL mag er niet op de velden gespeeld worden. Bij opvriezende velden "rijp" mag ook niet
gespeeld worden.
• Bij invallende DOOI mag er niet op de velden gespeeld worden. De ondergrond moet ontdooid zijn
in verband met smeltwater dat afgevoerd wordt door de drainagebuizen.
• Bij twijfelachtige situaties of er wel of niet gespeeld mag worden, ligt de besluitvorming hierover bij
de accommodatiecommissie.

UIIGIFIE- EN INNAME SPELMAIERIALEN DOOR MAIERIAALBEHEERDERS
• Alleen de materiaalbeheerders geven spelmateriaal uit en nemen deze ook weer in.
• Alle bij uitgifte verkregen materialen dienen weer ingeleverd te worden. Zorg ervoor dat aan het
einde van de training alles weer compleet is en zo niet zoek dan gezamenlijk totdat alles weer terecht
is.
• Trainers/leiders geven bij de materiaalbeheerders aan als materialen kapot zijn gegaan.
• Volg de aanwijzingen van de materiaalbeheerders op en vermijdt discussie.
MAIERIAALBEHEERDERS:
Zie onze webpagina Accommodatiecommissie
SLECHI WEER
Bij slecht weer worden de velden gekeurd door de consul. Wanneer de velden afgekeurd worden,
gaat het slechtweer programma in werking. Dit programma is bedoeld voor de veiligheid van de
spelers en om onze natuurgrasvelden te sparen. Toon begrip voor het slechtweer programma,

uiteindelijk is dit bedoeld om het gebruik van de natuurgrasvelden voor iedereen te waarborgen tot
het einde van het voetbalseizoen.
GEBRUIK KLEEDACCOMMODAIIE
• Gebruik alleen de toegewezen kleedlokalen volgens het actuele trainings- en/of wedstrijdschema.
Wijk hier niet van af.
• Ieder team is zowel op trainingsavonden als op wedstrijddagen verantwoordelijk voor het
'veegschoon' achterlaten van het kleedlokaal. Gebruikte bandages, lege flesjes etc. worden in de
daarvoor bestemde prullenbak gedeponeerd.
• Voetbalschoenen worden buiten moddervrij gemaakt (en niet in de kleedlokalen).
• Tot maximaal 30 minuten na de training kan men gebruik maken van de kleedlokalen.
• Spullen die zijn achtergebleven afgeven bij de materiaalbeheerder.
• Staan op de banken is verboden.
• Leiders/trainers dienen spelers te stimuleren om na het sporten gebruik te maken van de douche.
Indien het kleedlokaal niet schoon wordt achtergelaten, volgt een waarschuwing:
• 1e waarschuwing (gele kaart): Overleg met jeugd-/ seniorenbestuur en terugkoppeling met de
desbetreffende speler(s) / trainer(s) / leider(s) / ouders van de teams, om herhaling te voorkomen.
• 2e waarschuwing (rode kaart): 1e training na de 2e waarschuwing vervalt, kleedlokaal wordt niet
meer ter beschikking gesteld, overleg met jeugd-/ seniorenbestuur en terugkoppeling met
desbetreffende speler(s) / trainer(s) / leider(s) leiders / ouders van de teams.
• 3e waarschuwing (corvee): Na de 3e waarschuwing zal er corveedienst worden ingesteld waar het
volledige team onder begeleiding van leider(s) / trainer(s) voor moet terugkomen.
Met deze maatregelen willen we de verantwoordelijkheid voor onze kleedaccommodatie wat breder
wegzetten binnen de vereniging. Lid zijn van N.W.C. betekent niet alleen het voetballen op het veld,
maar ook zorgdragen voor correct gebruik van de accommodatie.
Hoe de verschillende teams dit praktisch invullen, is aan de teams zelf. Het beoogde effect is dat
spelers elkaar aanspreken op hun (wan)gedrag.
Beheerders zien toe op correcte en nette overdracht van de kleedlokalen, de beheerder maakt
melding bij hoofdbestuurslid accommodatie welke in overleg gaat met hoofdbestuurslid jeugd /
senioren. Het uitdelen van een waarschuwing is te allen tijde een beslissing van het betreffende
bestuur. Deze beslissing dient echter wel per direct genomen te worden, in ieder geval voor de
volgende training van het desbetreffende team. Het terugkoppelen van de waarschuwing met de
desbetreffende teams is een verantwoording van het bestuur.
GEBRUIK KANIINE
• Het betreden van de kantine met voetbalschoenen is verboden.
• Voetbaltassen opslaan in het daarvoor bestemde tassenrek op de begane grond.
Voetbaltassen meenemen naar de kantine is niet toegestaan.
• Er mag geen glaswerk mee naar buiten genomen worden. Het gebruik van glaswerk op het terras of
tribunes is verboden.
• Roken is verboden in de kantine, maar niet op het terras.
• Honden mogen niet in de kantine, wel op het terras.
• Deponeer al je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
• Gebruik het meubilair daar waarvoor het bedoeld is.
• Het is niet toegestaan kantinemeubilair naar buiten te verplaatsen.

GEBRUIK BESIUURSKAMER EN WEDSIRIJDSECREIARIAAI
• Gebruik van de bestuurskamer en wedstrijdsecretariaat is alleen mogelijk na reserveren. Mail
naar vergaderruimte@nwc-asten.nl of via het kantinepersoneel.
• De ruimte wordt schoon achtergelaten en lege glazen/koffie kopjes worden na afloop
teruggebracht naar de koffiehoek.
• Degene die in het bezit is van de sleutel van de bestuurskamer en/of wedstrijdsecretariaat sluit
deze na gebruik af.
• Het betreden van de bestuurskamer en wedstrijdsecretariaat met voetbalschoenen is niet
toegestaan.
GEBRUIK INSIRUCIIERUIMIE
• Gebruik van de instructieruimte is alleen mogelijk na reserveren. Mail naar vergaderruimte@nwcasten.nl of via het kantinepersoneel.
• Gebruik is alleen toegestaan voor wedstrijdbespreking, instructie en/of vergadering.
• De ruimte wordt schoon achtergelaten en lege glazen/koffie kopjes worden na afloop op het
aanrechtblad van de pantry achtergelaten. Gebruikte bekertjes, lege flesjes en dergelijke worden in
de daarvoor bestemde prullenbak gedeponeerd.
• Degene die in het bezit is van de sleutel van de instructieruimte sluit deze na gebruik af.
• Het betreden van de instructieruimte met voetbalschoenen is niet toegestaan.
RESERVEREN VERGADERRUIMIES
In onze accommodatie zijn er enkele ruimtes waar (commissie)vergaderingen gehouden kunnen
worden.
Dat zijn: Bestuurskamer, Wedstrijdsecretariaat, Instructieruimte en eventueel in de kantine.
Het reserveren van een ruimte kun je doen door een mail te sturen naar: vergaderruimte@nwcasten.nl
De mail komt dan terecht bij de kantinebeheerder. Die geeft aan of de gewenste ruimte vrij is of dat
er van een andere ruimte gebruik gemaakt kan worden.
Ook dien je altijd aan te geven hoeveel personen er aanwezig zullen zijn en wat het tijdstip is,
zodat er voorbereidingen getroffen kunnen worden.
GEBRUIK LIFI
• De lift mag uitsluitend gebruikt worden door minder valide personen, ouders met kinderwagens,
geblesseerden of personen die moeite hebben met traplopen.
• De lift is alleen te bedienen met een sleutel, te verkrijgen en onder toezicht van de beheerder.

