HUISREGELS Venlose Hockey Club
Onderstaande huisregels zijn de spelregels, welke gelden op en rond VHC.
Naast deze huisregels, gelden natuurlijk altijd de algemene fatsoens- en omgangsvormen.
1. Clubhuis
1. In het clubhuis worden hockeysticks en sporttassen op een dergelijke wijze
neergelegd dat anderen daar geen last van hebben.
2. In het clubhuis wordt niet gehockeyd of met hockeysticks gezwaaid, noch
gevoetbald of anderszins met een (hockey)bal gespeeld. Schade ontstaan als
gevolg van het negeren van dit verbod zal worden verhaald bij de veroorzaker; in
geval van minderjarigen bij hun ouders/verzorgers.
3. Posters, aankondigingen, foto's, informatieblaadjes etc. mogen niet zonder
toestemming worden opgehangen; In samenspraak met de exploitant kunnen op
toegewezen ramen aankondigingen met plakband (geen tape) worden
opgehangen.
4. Gevonden voorwerpen worden in de daartoe bestemde mand bij de hoofdingang
gedeponeerd. Men mag geen spullen uit die mand meenemen als men niet de
eigenaar is. Na verloop van tijd worden deze spullen weggedaan of indien nog
bruikbaar als 2e hands in de VHC Clubshop verkocht. De opbrengst van deze
verkoop komt ten goede aan de VHC Jeugd.
• Indien je iets kwijt bent en het ligt niet in de mand, dan kun je eventueel
nog contact opnemen met Els Hendriks / elshendriks@ziggo.nl
5. Van diefstal van eigendommen van VHC zal aangifte gedaan worden.
6. VHC, noch het bestuur, noch de exploitant, noch diens personeel zijn
aansprakelijk voor de bij VHC zoekgeraakte eigendommen van leden en/of
bezoekers.
2. Bar
1. Het nuttigen van meegebrachte etenswaren en/of dranken is in het clubhuis van
VHC in principe niet toegestaan zonder dat daartoe voorafgaand afspraken zijn
gemaakt met de exploitant van het clubhuis.
3. Piet Nefkens Corner (PNC)
1. De PNC wordt gebruikt voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. Tevens
wordt de ruimte gebruikt voor teambesprekingen ed. In overleg met de exploitant
en/of verenigingsmanager wordt deze ruimte gereserveerd.
4. Kleedruimtes / Douches en toiletruimtes
1. Iedereen wordt geacht de ruimtes die hij of zij gebruikt netjes achter te laten. De
coach/aanvoerder van het thuisspelende team wordt geacht er voor te zorgen dat
na iedere wedstrijd de kleedruimten netjes en schoon achter gelaten worden.
2. Het is niet toegestaan glaswerk mee te nemen in kleedruimtes / douches.
5. Kunstgrasvelden
1. Betreed het kunstgrasveld alleen via de daarvoor bestemde toegangspoortjes.
2. Het kunstgras alleen met schone, daarvoor geschikte schoenen betreden.

3. Neem geen kauwgom, glaswerk of etenswaren mee op het kunstgrasveld, noch in
de dug-outs.
4. Gebruik het hekwerk/boarding rondom de kunstgrasvelden niet als zitplaats.
5. Het is verboden te klimmen in of zich te bevinden op de videotoren, tenzij men als
(assistent-) cameraman of anderszins toestemming daarvoor heeft verkregen.
6. Rommel opruimen
1. Afval, waaronder plastic bekers of plastic flesjes, flessendopjes, frietbakjes e.d.,
dienen te worden gedeponeerd in de afvalbakken, die op het complex en in het
clubhuis staan.
2. Lege flesjes, flessen, glazen, bekers, kratten e.d. dienen het liefst te worden
teruggebracht naar de bar in het clubhuis.
7. Honden
1. Honden zijn op het terrein van VHC toegestaan mits aangelijnd.
2. Het is niet toegestaan om honden in het clubhuis mee te nemen.
8. Roken
1. In het clubhuis (bar, kleedruimtes, toiletruimtes, vergaderruimtes) mag nergens
gerookt worden.
2. Indien men buiten op het terrein van VHC rookt dienen peuken, deugdelijk
gedoofd en opgeruimd te worden.
3. Het is niet toegestaan te roken op het kunstgrasveld en/of in de dug-outs.
9. Alcohol
1. Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol verkocht of verstrekt
(doorgegeven) worden. Bij twijfel over de leeftijd zullen de barmedewerkers
daarom (kunnen) vragen een ID te laten zien.
10. Privacy en beeldmateriaal
1. VHC hanteert de regelgeving op het gebied van privacy volgens de ‘Wet
bescherming Persoonsgevens’. Deze zal op 25 mei 2018 worden vervangen door
de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ welke voor de hele Europese
Unie geldt.
2. Het is niet toegestaan om in de kleedruimtes, douches en toiletruimtes van VHC
beeldopnamen te maken met een camera, een smartphone, een tablet of
anderszins.

