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Voor het optimaal benutten en in goede staat houden van de accommodatie wordt van alle gebruikers een bijdrage 
gevraagd. Deze bijdrage vergt geen grote inspanning; het is meer een kwestie van mentaliteit. 

Door ons te houden aan een aantal regels, veelal gewoon open deuren, zorgen we samen voor een efficiënt en 
effectief gebruik van de accommodatie; dan blijven de kosten beheersbaar, de schoonmaakinspanning behapbaar, de 
schade/slijtage aan gebouw en materiaal minimaal en kan een hoge bezettingsgraad worden bereikt omdat we 
rekening houden met elkaar. 

 

Algemeen 

1. Spreek elkaar, vanuit een positieve instelling, aan op ongewenst gedrag. Met name trainers en begeleiders van 
gebruikersgroepen worden hierbij een sturende rol toebedacht; 
 

2. Gebruik de faciliteiten waarvoor ze bedoeld zijn: 
a. De kleedkamers worden gebruikt voor het omkleden en persoonlijke verzorging. Kleding, schoeisel, tassen etc. 

die niet worden meegenomen naar de baan blijven hier achter. De kantine fungeert niet als alternatief voor een 
hele grote kleedkamer; 

b. Tijdens de training mogen begeleiders van atleten de kantine, indien die niet gereserveerd is voor een 
specifiek doel, benutten. Totdat de trainer besluit af te sluiten kan hier na de training worden nagepraat; 
 

3. Wees attent op het energieverbruik: energie is de grootste beïnvloedbare kostenpost. Houd deuren in het 
stookseizoen zoveel mogelijk gesloten. Denk hierbij vooral aan de elektrische garagedeuren van de opbergunits 
en de tochtdeuren in de tochtsluis bij kantine/toiletten. 
 

4. Sluit ruimtes af zodra die niet meer gebruikt worden: met alleen nog mensen in de kantine en een verder verlaten 
accommodatie is insluiping met vandalisme en/of diefstal een koud kunstje. 
 

5. Controleer bij afsluiten van de accommodatie of alle buitendeuren zijn afgesloten en activeer altijd het alarm. 

Note: De verzekering hanteert bij een incident een eigen risico van € 10.000, indien alarm niet is ingeschakeld 
en/of buitendeuren niet zijn afgesloten.  

 

6. Op de accommodatie mag geen zelf meegebrachte alcohol worden genuttigd (zie ook Bestuursreglement Alcohol 

in Sportkantines).  

 

7. Roken en drugs zijn op de accommodatie niet toegestaan. 

 

8. Betreed de ruimtes met schoon schoeisel. Gebruik hiervoor de bij de ingang aanwezige schoenborstels; muren of 

borstweringen zijn geen alternatieven. 

 

9. Het in het gebouw dragen van spikes is niet toegestaan. 

 

10. Is de ventilatie op een hogere stand gezet, vergeet dan niet de ventilatie terug te zetten op de uitgangsstand (1). 

Gebruik indien mogelijk de stand “tijdelijk extra ventilatie”; na 15 min. wordt automatisch teruggeschakeld. 

 

11. De accommodatie heeft een centraal geregeld en op afstand bedienbaar verwarmingssysteem. Het is gebruikers 

niet toegestaan zelfstandig instellingen (proberen) aan te passen. 

 

12. Honden (met uitzondering van geleidehonden) zijn alleen buiten, in de kantine en de tochtsluis naar de kantine 

toegestaan. Ze moeten aan de leiband worden gehouden. De eigenaar van de dieren is verplicht om uitwerpselen 

onmiddellijk te verwijderen. 

 

13. Voor het aanbrengen van affiches, posters etc. zijn magneetjes beschikbaar (wanden kantine) en zuignappen 
(ramen, deuren). Gebruik geen plakband vanwege de extra noodzakelijke schoonmaakinspanningen. 

  

14. Schade aan gebouw, inrichting en/of sportmateriaal wordt zo spoedig mogelijk gerapporteerd aan René Thus  
accommodatiezaken@deliemersbreedtesport.nl  
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Kantine 

 Bij in functie zijnde barbediening dienen hun aanwijzingen te worden opgevolgd; 

 WIFI en Internet staan gratis ter beschikking (zover de capaciteit toereikend is). Prioriteit wordt hierbij gegeven 

aan het wedstrijdsecretariaat en de audio/visuele hulpmiddelen in de kantine; 

 Audio/visuele apparatuur wordt alleen bediend door hiervoor geïnstrueerde personen; 

 Het in de kantine verstrekken van alcohol is gebonden aan de Drank- en Horecavergunning en het bijbehorende 

Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines;  

 Na gebruik tafels afruimen, zo nodig schoonmaken, stoelen terugplaatsen en thermoskannen omspoelen: laat 
alles achter zoals je het zelf graag aan zou treffen; 

 Indien de kantine is gereserveerd voor een specifieke groep, kan de EHBO-ruimte door trainers worden gebruikt 
voor thee/koffie; 

 Hang jassen en andere kleding op aan de aanwezige garderobehaken. Laat geen kostbare zaken onbeheerd 
achter: De Stichting is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte spullen.  

 

Kleedkamers 

 Laat de kleedkamers achter in een staat waarin je het bij binnenkomst zelf het liefst zou aantreffen: ofschoon we 
erg hechten aan reinheid is een dagelijkse schoonmaakbeurt niet haalbaar; 

 Kleding s.v.p. compact ophangen aan de kledinghaken: er komen nog meer gebruikers; 

 Controleer bij vertrek of je niets achterlaat: de Stichting bewaart enige tijd de gevonden voorwerpen maar draagt 
geen verantwoordelijkheid voor het niet terugbezorgen aan de eigenaar; 

 Laat geen kostbare voorwerpen onbeheerd achter in de kleedkamers. De Stichting kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor diefstal van je eigendommen. Neem ze mee de baan op en plaats ze op een plaats die je in de gaten 
kunt houden. Of nog beter, neem geen kostbare voorwerpen mee; 

 

Krachthonk 

 Het gebruik van het krachthonk is slechts toegestaan onder begeleiding c.q. toezicht van een deskundige: 
ondeskundig gebruik kan snel tot ernstige blessures of ongelukken leiden; 

 Het krachthonk alleen betreden met gepast sportschoeisel dat schoon is en geen strepen maakt; 

 Na gebruik alle materialen weer op de daarvoor bestemde plaats terugleggen. Laat geen gewichten aan de 

halterstangen zitten.  

Opslagunits 

 Enkele opslagunits zijn bestemd voor specifieke gebruikers. Deze units mogen, ook al is de toegangsdeur 
geopend, niet door andere gebruikers worden betreden; 

 De opslagunit met atletiekmateriaal alleen betreden om het nodige materiaal en/of toestellen weg te nemen en 
terug te plaatsen: bij trainingen in opdracht van de trainer, bij wedstrijden onder het beheer van de materiaalploeg; 

 Een opslagunit fungeert niet als speel- of opvangruimte voor kinderen; 

 Laat de toegangsdeur zo min mogelijk openstaan, niet alleen vanwege energieverlies in het stookseizoen, maar 
ook ter voorkoming van diefstal en ongelukken. 

 

Vergaderkamer/EHBO-ruimte 

 Deze ruimtes kunnen, indien niet gereserveerd voor specifiek gebruik, worden benut voor onderling overleg, 
gesprek trainer met pupil/ouder etc.; 

 Na gebruik tafels afruimen, zo nodig schoonmaken en stoelen terugplaatsen: laat alles achter zoals je het zelf 
graag aan zou treffen; 

 Geef z.s.m. door als EHBO-spullen (bijna) op zijn, zodat voor aanvulling kan worden gezorgd 
(accommodatiezaken@deliemersbreedtesport.nl). 

 

Diversen: 

 In het krachthonk en de kleedkamers zijn alleen bidons/doppers en PET-flessen toegestaan; 

 Fietsen plaatsen in de fietsenrekken. Zijn alle fietsenrekken bezet dan fietsen zo dicht mogelijk plaatsen bij de 
fietsenrekken of nog beter, buiten het terrein in de fietsenrekken van het Liemers College. Geen fietsen plaatsen 
tegen/voor de roldeuren van de opslagunits en het gebouw; 

 Auto’s dienen op de algemene parkeerplaats buiten het hek te worden geparkeerd. 
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