
 Toelichting instructies  Voetbalvereniging SWZ Boso Sneek 

 Gebruik van de gewone grasvelden  kan alleen in overleg met de consul Douwe 

Foekema.  

 Zelf meegebrachte alcoholische dranken zijn niet toegestaan.  

 Bij ingang van elke kleedb000 watox is een borstel, borstel je voetbalschoenen af voor je 

de gebouwen in gaat.  

 Per team door de trainer een corvee rooster opstellen opdat na elke training 2 teamleden 

de kleedbox nalopen en waarnodig opruimen.  

 Wanneer het buiten licht is zijn de lampen overbodig. Wees zuinig met energie. De 

lampen op het hoofdveld bijvoorbeeld gebruiken 2000watt, dit keer 8 lampen is 

16.000watt.  

 De ballen welke tijdens de wedstrijd buiten het speelveld belanden worden per direct 

door de reserve spelers welke op de bank zitten teruggehaald. 

 Het team wat die dag als laatste traint zet na de training alle losse doelen op de trottoir 

tegels en de netten van de vaste goels omhoog. De gemeente doet dit namelijk niet, 

maaien en borstelen rond de goels wordt dan overgeslagen. Maaien en onderhoud is 

weersafhankelijk en de uitvoering is niet op vaste dagen en tijden. Wij kunnen geen 

vrijwilliger vinden welke 5 dagen per week a la minuut oproepbaar is om binnen een uur 

alle netten omhoog te doen wanneer de onderhoudstroepen in aantocht zijn. Vandaar 

standaard de netten omhoog!  

 De leider en trainer van het laatst getrainde team van die dag is verantwoordelijk voor 

uitzetten verlichting, afsluiten kleedboxen en toegangspoort. 

 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.  

 De waterzakken en bidons worden na gebruik geleegd en gedroogd. Ook nat geworden 

sponsen en hesjes na gebruik uithangen ter droging. De club is niet verantwoordelijk voor 

(vervolg)schades als gevolg van legionella en schimmel.  

 Het materiaalhok is alleen toegankelijk voor de materiaalman, de trainers en de leiders 

van de teams. De sleutelcode wordt niet aan derden, ook niet aan de spelers, bekend 

gemaakt. Wanneer er onbevoegden in het materiaalhok worden aangetroffen worden de 

codes van de sloten gewijzigd.  

 Oppompen van de ballen alléén door de trainers of leiders uit te voeren. Hanteer de 

voorschriften bij het oppompen van ballen. Deze staan vermeld bij de pomp in het 

materiaalhok.  

 

 


