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Huisregels ASC 

Schone kleedkamers voor iedereen: verantwoordelijkheid van de aanvoerder 

- We houden ASC zelf schoon: veeg na elke training de kleedkamer aan. In elke kleedkamer 

zijn een bezem, trekker en veger & blik aanwezig. Als dit niet zo is, meld dit dan even aan de 

verenigingsmanager 

- Veeg na elke wedstrijd - gewonnen of verloren - de kleedkamer aan zodat het volgende team 

zich ook in een nette kleedkamer kan omkleden 

- Check na elke wedstrijd even de kleedkamer van je tegenstander en indien nodig graag 

aanvegen. Als er iets kapot of mis is, meld het dan aan de gastheer/vrouw, bestuur of 

verenigingsmanager 

- Ga na de wedstrijd of training via de spelerstunnel naar de kleedkamer, en liever niet via de 

hoofdingang; zo houden we de entree netjes en schoon! 

- Schoenen graag buiten uitkloppen (voor borstels is gezorgd en juist niet in de kleedkamer 

tegen de muur). 

- Sleutel graag weer inleveren bij de zaterdagcoördinator of op zondag bij de bar. Graag ook 

controleren of de sleutel van de tegenstander is ingeleverd  

Gebruik van de velden: verantwoordelijkheid van de trainer/coach (en ons allemaal) 

- Volg de instructies van de verenigingsmanager voor het gebruik van (delen van) velden voor 

trainingen 

- Tijdens trainingen zo weinig mogelijk gebruik maken van de doelen. De doelgebieden hebben 

veel te verduren dus laten we hier samen zorgvuldig mee omgaan 

- De kleine doelen graag weer terugplaatsen na gebruik op de training 

- Vrij voetballen mag op veld 4 als er geen training of wedstrijd plaatsvindt. De velden 1, 2 en 3 

houden we op deze manier zo goed mogelijk 

- Na de laatste wedstrijd op zondag graag  

o De cornervlaggen naar binnen, deze plaatsen in opslaghok 3 

o De netten van de doelen omhoog 

o Dug-outs van veld 2 en 3 plaatsen op het terras, tegen de muur aan  

- In de cricketkooien mag je cricketen, niet voetballen. 

- Zijn de velden ingezaaid tijdens de onderhoudsperiode, dan de velden niet betreden! 

Clubhuis glaswerk, tassen en alcohol: verantwoordelijkheid van ons allemaal 

- Het is door de KNVB niet toegestaan om met alcohol langs de lijn te staan. Op de twee 

terrassen boven is dit wel toegestaan 

- Zaterdag wordt er voor de liefhebbers vanaf 14.30 uur alcohol geschonken. Zondag is dit 

vanaf 12.00 uur 

- Het is door de KNVB niet toegestaan om met glaswerk en glazen flesjes langs de lijn te staan. 

Dit is ook niet toegestaan op de twee terrassen boven. Plastic bekers zijn verkrijgbaar bij de 

bar.  

- Voor bezoekers en leden onder de 18 jaar is het niet toegestaan om alcohol te nuttigen. 

Laten we daar met zijn allen op letten 

- Het is niet toegestaan om eigen (alcoholische) consumpties naar het complex mee te nemen  

- Doordeweeks is het betalen alleen mogelijk via pinbetaling. In het weekend is contant 

betalen ook mogelijk, maar houdt pinnen de voorkeur 

- Tassen graag plaatsen in het tassenrek buiten en niet in de hal. De hal is een nooduitgang en 

dient vrij te zijn van obstakels. Bovendien ziet het er netter uit.  


