
Instructies  Voetbalvereniging SWZ Boso Sneek 

De club bestaat uit een aantal belangrijke pijlers. Eén van de pijlers is een grote groep 

vrijwilligers. Zij zetten zich in voor onze club en zijn je enorm dankbaar wanneer de 

onderstaande punten in acht worden genomen.  

Algemeen   

 Behandel iedereen met respect.  

Accommodatie  

 Gebruik van de gewone grasvelden voor training kan alleen in overleg met de consul 

Douwe Foekema.  

 Ons sportpark is een rookvrij park. Roken is alleen toegestaan in de aangegeven 

rookzone.  

 Borstel je voetbalschoenen af voor je de gebouwen in gaat.  

 Afval gooi je in de afvalbakken. 

 Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven in de kantine, bij de 

terreinmedewerkers of in de bestuurskamer. 

 Schakel de veldverlichting direct na het laatste gebruik uit.  

 Haal losse goals na gebruik weer vd velden en plaats deze op de trottoir tegels, en 

klap de doelnetten omhoog i.v.m. veldonderhoud uitgevoerd door derden.  

 Sluit deuren en toegangshekken na het laatste gebruik af.  

 In de kleedkamers mogen geen alcoholische dranken worden genuttigd.  

 Drugsgebruik is op ons sportpark niet toegestaan.  

 Op zaterdag en zondag zijn fietsen op het terrein zelf niet toegestaan.  

Kantine 

 Dranken buiten de kantine mogen alleen genuttigd worden in plastic. 

 Alcoholische dranken mogen buiten de kantine alleen worden genuttigd op de 

tribune en voor het sponsorhome.  

 Ieder clublid van tenminste 18jaar, die geen ander vrijwilligers doet binnen de 

vereniging, is verplicht tot het vervullen van tenminste één kantinedienst per 

seizoen.  

Materiaal  

 Materiaal en kleding wordt in bruikleen uitgegeven conform een uitgifteformulier en 

wordt aan het einde van het seizoen weer ingeleverd, geteld en gecontroleerd.  

 Vervanging van ontbrekend of beschadigd materiaal wordt in rekening gebracht aan 

de gebruiker.  

 Het merken van materiaal, met bijvoorbeeld een stift, is niet toegestaan.  

 Hanteer de voorschriften bij het oppompen van ballen. Deze staan vermeld bij de 

pomp in het materiaalhok.  

 


