Protocol Wedstrijddagen
Sportpark “de Meren”

2019
Protocol ter verduidelijking van de gang van zaken op en rondom wedstrijddagen op sportpark “de
Meren” in Wintelre.
Wat mogen de leiders van v.v. DEES verwachten:
 Tijdens wedstrijddagen is de sportparkcoördinator van dienst het eerste aanspreekpunt wanneer er zaken niet
duidelijk zijn.
 Indien gewenst 1 sleutel voor het jeugdhome, materialenhok en kleedkamers in bruikleen
 Beschikbaarheid van alle benodigde spelmaterialen.
 Beschikbaarheid van omkleed/douchegelegenheid.
 De kantine is normaliter op zaterdag en zondag minimaal 1 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd en
minimaal 1 uur na afloop van de laatste wedstrijd geopend.
 Leiders van het thuisspelende elftal krijgen 2 consumpties per persoon aangeboden van de club.
 Voor elk team wordt een set wedstrijdshirts (en evt. trainingspakken) ter beschikking gesteld. De
wedstrijdshirts worden netjes opgevouwen in een sporttas aangeboden in het betreffende teamvak in het
jeugdhome.
 Voor uitwedstrijden krijgt elk team het gehele seizoen de beschikbaarheid over:
o 1 waterzak + spons + bidons
o 3 intrapballen
o 1 magneetbordje
Wat verwacht v.v. DEES van de leiders:
 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 leider zelf de intrapballen oppompt met de voetbalpomp (compressor)
 Wanneer er spelmaterialen kwijt of kapot zijn, kun je dit doorgeven aan sportparkcoördinator van dienst.
 Het is onvermijdelijk dat de kleedkamers vuil worden wanneer spelers zich na de wedstrijd 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 en 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.
 Je zorgt ervoor dat wedstrijdshirts of uittenues van verschillende teams niet door elkaar komen zitten of niet
op de juiste plaats staan.
o Shirts van verschillende teams niet samen voegen.
o Gebruikte shirt gescheiden (vuilniszak) van de niet gebruikte shirts
o Niet gebruikte shirts netjes opgevouwen terug in de sporttas doen.
o Wanneer van de set reserveshirts gebruikt gemaakt wordt, graag de standaard team shirts netjes
opgevouwen terug in de betreffende sporttas doen.
o Gebruikte shirts na de wedstrijd op de dag zelf (niet later) inleveren bij Jet der Kinderen, Margrietlaan
12, Wintelre (wanneer er niemand thuis is mogen de shirts onder de overkapping in de tuin gezet
worden), zodat deze gewassen kunnen worden.
o Geen materialen zoals waterzak/bidons/spons in de tas met wedstrijdshirts, deze materialen zelf
bijhouden in het tassenrek in het jeugdhome plaatsen in het vak van je eigen team
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 leiders.
 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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