
Enkele aandachtspunten voor de gebruikers 

van sportcomplex Het Veld 

 

 

Bij de start van het nieuwe sportseizoen zouden we jullie als clubverantwoordelijke willen vragen om 

volgende aandachtspunten over te maken aan alle sporters, trainers en coaches binnen jullie club en 

ook aan alle tegenstrevers: 

 

 Tot alle zalen binnen het sportcomplex heeft men enkel toegang met proper en zandvrij 

schoeisel d.w.z. dat schoenen die buiten ook al gedragen werden niet toegelaten zijn. 

 

 In de sporthal zelf worden enkel sportschoenen toegelaten met kleurloze, witte zolen of zolen 

die geen strepen achter laten op de sportvloer (dit geldt ook voor trainers, coaches en 

ploegverantwoordelijken). 

 

 De trainers of verantwoordelijken van de club worden bij aanvang en op het einde van het 

sportuur gevraagd om de zaalwac hters te helpen bij het opstellen en wegbergen van de 

gebruikte materialen. De zaalwachters zullen jullie uitleggen hoe alles moet gebeuren. 

 

 In de sporthal zijn enkel sportdranken of water in pet-flessen toegelaten. Na het sporten moeten 

alle flessen uit de sportzaal verwijderd worden en eventueel in de juiste vuilbak gesorteerd 

worden. 

 

 In de supporterszone + tribune (op de overloop aan de cafetaria) mag niet gedronken of gegeten 

worden. 

 

 Sporters hebben een half uur na het einde van de training of wedstrijd toegang tot de 

kleedkamers d.w.z. dat de kleedkamers een half uur na de training of wedstrijd moeten verlaten 

worden. 

 

 Afval moet steeds in de juiste vuilbakken achter gelaten worden. 

 

 Enkel de verantwoordelijken van de club hebben toegang tot de bergruimte in de sportzalen. 

 

 Kinderen onder 12 jaar zijn enkel in de lift toegelaten mits begeleiding van een volwassene. 

 

 Kinderen kunnen steeds gebruik maken van de speelhoek in het sportcomplex. We vragen wel 

dat ouders en clubverantwoordelijken er mee voor zorgen dat niet enkel het spelen maar ook 

het opruimen aangemoedigd wordt. 

 

 


