
Ons kunstgrasveld  

Als vv Asperen zijn wij ontzettend trots en blij met ons kunstgrasveld. Het ziet er allemaal geweldig uit en 

dat willen we ook graag zo houden. Doordat wij een kunstgrasveld hebben kan er nagenoeg het hele jaar 

gevoetbald en getraind worden. Daarom hieronder een aantal regels. We gaan er vanuit dat iedereen zich 

hieraan houd zodat wij lang van onze velden kunnen genieten  

 De velden zijn alleen toegankelijk voor spelers, leiders, trainers en (assistent)scheidsrechters van de 

wedstrijd (of training) die op dat moment plaatsvindt. 

 Alle andere personen dienen buiten de hekken te blijven. 

 Betreed het veld alleen met schone schoenen en altijd via de toegangspoortjes 

 Het is verboden te roken en neem geen kauwgom, glaswerk, blikjes of etenswaren mee op het veld 

nog in de dug-outs en laat geen rommel achter op het kunstgras en rond de velden. 

 Gooi het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken 

 De kleine verplaatsbare doelen niet slepen, gooien, duwen of trekken. De velden kunnen hierdoor 

beschadigd worden. Verplaats de doelen door ze met twee personen op te tillen. 

 Het grote seniorendoel mag alleen op het kunstgrasveld gebruikt worden door de eerste selectie. 

Hierover zijn afspraken gemaakt met de hoofdtrainer. 

 Het is verder verboden om vuurwerk op ons park af te steken. Het gevaar van brandplekken op het 

kunstgras is dan erg groot. 

 Verontreiniging op en rond de kunstgrasvelden is niet gewenst 

 Laat een ieder deze prachtige accommodatie behandelen alsof men thuis is. 

 Niet in de hekken klimmen of op omheining gaan zitten. 

 Tevens vragen wij de ouders / verzorgers / begeleiders van onze jeugdleden om met bovenstaande 

rekening te houden en de jeugd hierop te wijzen en bij overtreding van de regels hiertegen op te 

treden. 

Bedankt voor uw medewerking  

Het bestuur 


