
Gedragsregels namens de beheergroep          Seizoen 2021-2022 
 
Voor alle trainers, leiders, scheidsrechters, ouders en spelers van CSV’28,            

 
Waarom vinden wij deze regels zo belangrijk? Eigenlijk is het heel simpel, wij nemen aan dat u thuis de boel 
ook opruimt en waarom zou u dat bij CSV’28 niet doen. Vele handen maken licht werk toch? Vandaar dat wij u 
vragen om uw medewerking om ons gebouw en terrein schoon en netjes te houden.  
 
Wij vragen u dus vriendelijk om na de trainingen en of na de wedstrijden onderstaande punten in acht te 
nemen. Bespreek onderstaande punten met uw spelers, leiders en of ouders. 
 

- Na de trainingen en wedstrijden de pupillendoelen op veld 1 verplaatsen naar de zijkanten van veld 1. 
Op speel-zaterdagen of doordeweekse wedstrijden op veld 1, dienen deze pupillendoelen 
door de jeugdleiders cq trainers die het laatst op veld 1 spelen verplaatst te worden naar de 
grasstrook naast de staantribune/dijk. Dus niet op het veld laten staan en niet tillen over de 
reling/omheining op veld 1. Het is dus niet toegestaan om doelen over de reling te tillen. 

- Pupillendoelen optillen en of verplaatsen middels de wielen ( veld 1 ). Niet gaan schuiven met de 
doelen. 

- Na de trainingen en wedstrijden de pupillendoelen op veld 2 plaatsen in de inhammen van het 
hekwerk.  

- Op veld 3 staan 2 losse pupillendoelen voor trainingen, deze 2 pupillendoelen worden gebruikt op veld 
4 voor wedstrijden. Nadien de pupillendoelen weer terug zetten op veld 3. 

- Laat op de trainingsvelden ( veld 3 ) de (pupillen)doelen niet midden op het veld staan, dit i.v.m. 
maaien. 

- Bij gebruik van het losse seniorendoel op veld 1 en of andere velden, dit seniorendoel na gebruik weer 
terug plaatsen op de grasstrook naast de staantribune/dijk.  

- Minidoeltjes na gebruik weer ophangen aan de metalen stelling, niet op de velden laten staan. 
- Het hekwerk naar veld 2 altijd afsluiten na wedstrijden en trainingen. 
- Hoekvlaggen na de wedstrijden altijd opruimen en terug brengen in het ballenhok. 

Controleer of u de laatste bent op de velden middels het wedstrijdschema (in de centrale 
hal) 

- Doelnetten/beugels van de vaste seniorendoelen na trainingen of wedstrijden omhoog 

brengen en vastzetten aan de palen d.m.v. de ketting. Waarom? De gemeente onderhoud de 
velden en dus ook in het strafschopgebied waar ook gemaaid  moet worden. 

- Voetbalschoenen buiten schoonmaken voordat u naar de kleedkamers gaat. CSV’28 heeft voor het 
schoonmaken van de voetbalschoenen 2 blauwe borstels. Niet op de blauwe borstels gaan staan, 
spreek uw kinderen hierop aan!! 

-  De kleedkamers en doucheruimten schoon achterlaten, inclusief die van de tegenstanders. Als CSV 
teams zijn jullie verantwoordelijk. Dus geen flesjes, tape, papier, beker(s) (houders) en snoep op de 
grond laten liggen. Aanvegen met een bezem en natrekken met een trekker en het afval in de 
container deponeren en niet naar de doucheputjes trekken.  

- De kleedkamergangen en centrale hal dienen na trainingen en wedstrijden, ook door CSV teams 
aangeveegd te worden. 

- De scheidsrechters kleedkamers schoon achterlaten. Scheidsrechters denk hieraan!  
- Het wedstrijdsecretariaat na het theezetten en of ranja schenken schoon achterlaten en alle 

materialen terug zetten waar het hoort. Dit geldt voor de jeugd als wel voor de senioren 
afdeling. 

- In het wedstrijdsecretariaat en in de centrale hal geen elftaltassen, voetbaltassen en of netten met 
ballen achterlaten. CSV’28 heeft een prachtig tassenrek, gebruik deze dan ook mede vanwege de 
veiligheid in de centrale hal. 

- Het ballenhok gebruiken zoals het hoort. Ballen altijd terug leggen in de kooien, niet in de gele 
containers laten liggen. 

- Bekerhouders en thee en of limonade kannen omspoelen en opbergen in de kasten van het 
aanrechtblok / bovenkasten. Dit geldt voor de jeugd als wel voor de senioren afdeling. 

- Niet roken in het gebouw, het sportpark en ook niet op de toiletten. Sinds september zijn we rookvrij. 
- Toiletten schoon achterlaten. Uw remsporen uit de pot halen, controleer uw kinderen bij gebruik van 

het toilet. 
- De gangen naar de kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor spelers, trainers en leiders 

tijdens trainingen en of wedstrijden. Buiten deze activiteiten hoeft niemand zich te begeven 
in de gangen. Bezoekers en of supporters dienen om te lopen om naar de velden of kantine 
te gaan. 

- De centrale hal niet gebruiken als in en uitloop naar de velden en of kleedkamers. Gebruik 
de toegangsdeuren naar de kleedkamers aan de buitenzijde van het gebouw. 

- Gooi patatbakjes, plastic bekers in de afvalcontainers, laat deze niet achter op tafels ( buiten of in de 
kantine ) of op de velden. Ruim uw tafel op. 

 
 
Door de beheergroep zal worden  toegezien  op de  handhaving  van  deze  gedragsregels.   
                       
Werk allen mee voor een goed resultaat. Wij wensen iedereen een geweldig voetbalseizoen toe. Heeft 
u nog vragen, neem dan contact op met de  accommodatiebeheerder. Tel.nr: 06-23376111. 
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