Protocol Trainingsdagen
Sportpark “de Meren”

2019
Protocol ter verduidelijking van de gang van zaken op en rondom trainingsdagen op sportpark “de
Meren” in Wintelre.
Wat mogen de trainers van v.v. DEES verwachten:





Indien gewenst 1 sleutel voor het jeugdhome, materialenhok en kleedkamers in bruikleen
Beschikbaarheid van alle benodigde spelmaterialen.
Beschikbaarheid van omkleed/douchegelegenheid.
In het jeugdhome heb je de mogelijkheid om koffie/thee/ranja te maken en consumeren.

Wat verwacht v.v. DEES van de trainers:












Wanneer je als eerste op het sportpark bent, open je het jeugdhome, de kleedruimtes en het
materialenhok.
Je draagt zorgt dat de benodigde spelmaterialen uit het materialenhok beschikbaar worden gesteld
aan je team.
Je zorgt ervoor dat alle uit het materialenhok gebruikte spelmaterialen op dezelfde plaats teruggelegd
worden.
Je zorgt ervoor dat je als trainer zelf de trainingsballen oppompt met de voetbalpomp (compressor)
Alle gebruikte verplaatsbare doeltjes (zowel klein als groot) na afloop van de training aan de zijkant
van het veld plaatsen zodat de gemeente te allen tijde de mogelijkheid heeft voor veldonderhoud
(waaronder het maaien van het gras)
Wanneer er spelmaterialen kwijt of kapot zijn, kun je dit op zaterdag/zondag doorgeven aan de
sportparkcoördinator van dienst.
Het is onvermijdelijk dat de kleedkamers vuil worden wanneer spelers zich na de training douchen en
omkleden. Het is echter vervelend en onacceptabel wanneer de kleedkamers extra vuil worden door
de voetbalschoenen binnen of tegen het clubgebouw af te kloppen of door modder, bekertjes, papier
enz. op de vloer achter te laten.
o Laat je team gebruik van de borstels om je schoenen schoon te maken of klop ze buiten uit.
o Gooi het afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.
Wanneer de laatste spelers vertrokken zijn controleer je of de kleedruimtes schoongemaakt zijn,
zodat de volgende gebruikers weer netjes ontvangen kunnen worden.
Als je als laatste het sportpark verlaat, graag alle deuren (kleedkamers, scheidsrechterlokaal,
materialenhok, jeugdhome en eventueel container) afsluiten.

Aandachtpunten:




Je hebt een voorbeeld functie voor alle leden en bezoekers van de club, gedraag je ook zo.
Het materialenhok is niet toegankelijk voor jeugdspelers, materialen worden gepakt en weer
teruggelegd door de trainers.
Laten we het fatsoen, de gezelligheid en de samenwerking hoog in het vaandel houden door hier met
elkaar op te letten.
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