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Het sportcomplex van SVV Scheveningen wordt gebruikt voor voetbalactiviteiten door SVV Scheveningen en ADO 

Den Haag Vrouwen. Ook wordt het gebruikt voor vele andere activiteiten zoals bijvoorbeeld: senioren voetbal, 

senioren gym, na-schoolse (sport) activiteiten, scholengym en kinderen en ouders uit de buurt. 

Hieronder een overzicht van de gebruikers die recht hebben op het gebruik: 

 
 

De Gemeente Den Haag onderhoudt onze velden. Om dit onderhoud optimaal te kunnen uitvoeren, moeten wij de 

velden zonder obstakels aanbieden. Vrijwilligers van de vereniging maken het verenigingsgebouw schoon. 

 

Wij hebben wat algemene regels opgesteld, waardoor wij onze faciliteiten, materialen,  ons sportcomplex en 

sportaccommodatie goed kunnen blijven benutten. 

 

Algemene regels velden: 

o Houd je aan de opgegeven trainingstijden, zoals vermeld in het trainingsschema.  

o Betreed het veld pas met de spelers als de training voor je is afgelopen, tenzij je met de trainer hierover andere 

afspraken hebt gemaakt.   

o Na de training dienen alle doeltjes terug worden gezet op de daarvoor bestemde plaatsen. De inklapbare doelen 

dienen ingeklapt te worden.  

Ze mogen beslist niet op het veld blijven staan, tenzij overlegd met de trainer die na jou op hetzelfde veld traint. 

Dan dient dit team de doeltjes terug te zetten. 

 

Positie veld 1: 

- Grote voetbaldoelen  2 stuks naast het scorebord 

 
- Middel voetbaldoelen  2 stuks naast de linkerkant tribune  

- Kleine voetbaldoelen  4 stuks naast de linkerkant tribune 

 

 



Positie veld 2: 

- Grote voetbaldoelen  1 stuks op asfalt tussen veld 2 en veld 5 

 
 

Kleine voetbaldoelen  8 stuks naast houten opslaghokken tussen veld 2 en  

Duindorp SV 

 
 

Positie veld 4 en 5: 

- Grote voetbaldoelen  1 stuks tegen hek tussen veld 5 en veld 2 

- Middel+kleine voetbaldoelen 6 stuks tegen hek tussen veld 5 en veld 2 

 
o De verplaatsbare en inklapbare voetbaldoelen (indien mogelijk) vastzetten met het aanwezige kettingslot.  

o Bij gebruik van de algemene sleutel van de (inklapbare) doelen, deze weer terughangen in het materiaalhok. 

o Houd de velden schoon van zwerfafval. Zie je wat liggen, doe het in de prullenbakken rondom de velden.  

o Als je als laatste van het veld gaat en de veldverlichting brand, zorg dan dat deze direct na de training wordt 

uitgedaan.  

Algemene regels kleedkamers: 

o Klop de voetbalschoenen buiten uit en veeg ze schoon met de bezemborstels onder aan de beton trap.  

o Laat de kleedkamer zonder afval en schoon achter. Wis de vloeren ook even aan.  [TIP: laat spelers corveedienst 

draaien] 

o Breng op wedstrijddagen de siroopkannen naar het Wedstrijdsecretariaat.  

o Loop ook de kleedkamer van de tegenstander even na.  

Algemene regels materialen: 

o Zorg ervoor dat het aantal voetballen dat gebruikt wordt tijdens de trainingen ook weer terugkomen in de 

materiaalopslagruimte. [Info: een voetbal kost gemiddeld € 45,-]  

o Zorg ervoor dat ook alle overig gebruikte (voetbal)materialen weer terug worden geplaatst in het materiaalhok 

van jouw team in de materiaalopslagruimte.  

 

 



 

o Na ophalen en terugbrengen altijd tussentijds het slot op jouw materiaalhok dichtdoen. Dus ook tijdens training 

of wedstrijd.  

o Als er onverhoopt toch een voetbal of ander voetbalmateriaal kwijt of kapot is, meld dit dan z.s.m. aan de 

coordinator.  

Algemene regels afsluiten accommodatie: 

o Tijdens doordeweekse avond-activiteiten, sluit alle deuren van het clubgebouw en draai deze altijd op slot!  Dit 

kan van veelal van binnenuit. 

o Bij geen gebruik van de accommodatie, sluit alle deuren van het clubgebouw en draai deze altijd op slot!  Dit kan 

van veelal van binnenuit en werk jezelf via de het Wedstrijdsecretariaat (waar ook het alarmtableau zit) naar 

buiten. Indien je een alarmcode hebt, schakel je het alarm in.  

o Spreek met mede-gebruikers van het complex af wie er afsluit en het alarm inschakelt als je de accommodatie 

verlaat. Ook al ben je niet de laatste! 

Als je ziet dat er ergens een schade is, graag melden aan e-mailadres: ronalddegraaf@svvscheveningen.nl .  

mailto:ronalddegraaf@svvscheveningen.nl

