
Handleiding bezoekers en bezoekende clubs

Geachte sportcollega’s,

Betref alle activtevten op iportpar  het Nooreerslag

Als bestuur ian i.i. itaphorst wvllen wvj u mveeels evt schrvjien vnformeren oier ee organvsate en 
onze huvsregels om alle activtevten goee te laten ierlopen. Met het op tje ierstre  en hverian 
hopen wvj u als bezoe enee ioetbalclub samen met uw supporters een plezvervg ioetbaltrefen te 
 unnen waarborgen.

Supporters:
De entreeprvjzen ian eeze weestrvje:
Jeuge tot 15 jaar en 65+ €  5,00 per persoon.
16 jaar t/m 64 jaar €  7,00 per persoon.
De trvbune vs ioor veeereen irvj toegan elvj . Gebruv  hverian vs op evgen rvsvco.

Technische staf, spelersgroep en begeleiding:
Deze groep heef grats toegang tot het sportpar 

De bestuurskamer en businessruimte:
Deze ruvmte vs irvj toegan elvj  ioor bestuursleeen, technvsche staf en begelevevng ioor u als 
bezoe enee ioetbalierenvgvng. De busvnessruvmte vs toegan elvj  ioor ee sponsoren ian i.i 
itaphorst. iponsoren ian ee bezoe enee club hebben slechts toegang als hver ruvm iooraf oierleg vs 
geweest en toestemmvng hverioor vs oiereenge omen eientueel ioorzven ian een toegangspas.

Spelersbus / supportersbus:
Voor ee spelersbus en eientuele supportersbus(sen) vs op onze par eerplaats specvale ruvmte 
aangewezen. De bussen evenen bvj aan omst evrect op ee iaste plaatsen te woreen gepar eere.
De par eerstewares zullen ee bussen bvj aan omst naar eeze par eerplaatsen ierwvjzen.
Deze par eerplaatsen beivneen zvch op  orte loopafstane ian ons sportpar . 

Pers en fotografen (audio en visueel: foto’s, flm , incl. drone opnames)
Op sportpar  Nooreerslag ian ee i.i. itaphorst vs er ee mogelvj heve ioor (pers)fotografen om op 
het hoofeiele, ioor ee reclameboreen, aan bevee  orte zvjeen plaats te nemen.
Aanmelevng event ruvm iooraf te geschveeen bvj contactpersoon meeva: Jan ichra 06-12154034 of per

e-mavl aan: jan-henny@zvggo.nl

Supportersactiviteiten:
Bestaat ee wens bvj supporters om actes te houeen of aneerszvns uvtzoneerlvj e festivtevten te wvllen
houeen, ean event evt ruvm te ioren met het bestuurslve algemene za en te woreen afgesteme. 
Reeen hverioor vs een oreelvj  ierloop ian ee weestrvje, zoneer envg geiaar ioor ee bezoe ers, en vn 
het belang ian onze sponsoren.
Het bestuur stelt naeru  elvj  ter  ennvsgeivng geen en ele aanspra elvj heve te aaniaareen.



Voor eientuele opgelopen schaee zullen ee ieroorza ers/bezoe enee club aanspra elvj  woreen 
gestele.

HUISREGELS:
Oneerstaanee huvsregels zvjn op ons sportpar  ian toepassvng: (vn zoier vn eeze huvsregels ioor 
bezoe ers en bezoe enee club nvet vs vn ioorzven, geleen ee algemene huvsregels, zve eleers op onze 
websvte).

Algemene regels bezoekers
1. Ieeere bezoe er vs wel om op iportpar  het Nooreerslag, tenzvj hem/haar ee toegang eereer ontzege vs.
2. Wvj respecteren el aar, houeen ons aan ee regels, iolgen vnstructes op en zorgen ioor een posvteie sfeer en zorgen 
ioor een sporteie beleivng. Ieeereen event op respectiolle wvjze te woreen behaneele. Wvj scheleen el aar nvet uvt of 
beleevgen el aar en gebruv en geen groie wooreen. Met  lem ierzoe en wvj u op uw wooreen en aneere uvtngen te leten.
Wees hverbvj een ioorbeele ioor uw meeemens en onze jeuge.
3. Op het sportpar  Nooreerslag ian i.i. itaphorst woreen aanwvjzvngen ian irvjwvllvgers, stewares, ier eersbegeleveers 
opgeiolge. Bvj geen opiolgvng  an tot ierwvjeervng ian het iportpar  woreen oiergegaan. Zvj zvjn te allen tjee beioege om 
bvj oree ierstorene geerag, personen (oo  vn het bezvt zvjnee ian een gelevg toegangsbewvjs, oneer al ean nvet vnname 
hverian) zoneer resttute ian ee  osten, ee toegang te wevgeren of ian het iportpar  te ierwvjeeren.
Ieeere bezoe er vs ierplvcht zvch te legvtmeren als hverom eoor ee boienstaanee vnstantes woret geiraage.
4. Met aneermans evgeneommen wore ioorzvchtg omgegaan. Bvj iernvelvng of beschaevgvngen woret ee ieroorza er 
aanspra elvj  gestele ioor ee geleeen schaee.
5. De ierenvgvng en het bestuur ian ee i.i. itaphorst zvjn nvet aanspra elvj  ioor evefstal en/of schaee ongeacht eoor wve 
ieroorzaa t en ongeacht wel e soort schaee.

Roken, alcohol, ect.:
6. Er mag alleen buvten en alleen op ee aangewezen plaatsen woreen geroo t.
7. Het vs nvet toegestaan om geiaarlvj e ioorwerpen, iuurwer , alcoholvsche eran en en iereoienee mveeelen mee te 
nemen op ons iportpar . Bvj iaststellen vn het bezvt te zvjn ian nvet wetelvj  toegestane bezvtngen of uvtngen woret 
aangvfe geeaan.
8. Bvj evefstal, beerevgvng of aneerszvns (wetelvj ) ongeoorloofee pra tj en woret te allen tjee aangvfe geeaan.
9. Alleen vn ee  antne, sponsorruvmte, bestuurs amer en op het aangegeien terras vs het toegestaan alcoholhoueenee 
eran en te gebruv en.
10. Bvj iaststellen ian oiermatg en ieeliulevg gebruv  ian alcoholhoueenee eran en  an ee toegang tot het sportpar  
woreen ontzege.
11. Er woret geen alcohol ierstre t aan mvneerjarvge bezoe ers. Oo  vs het nvet toegestaan om als meereerjarvge bezoe er 
alcohol te ierstre  en aan mvneerjarvge bezoe ers. Bvj iaststellen hverian  an een sancte eoor ee i.i. itaphorst woreen 
opgelege. Oo   an ee eientuele aan ee i.i. itaphorst opgelegee sancte als boete woreen eoorbelast naar ee ieroorza er.
12.  Het afial event vn ee eaarioor bestemee en beschv bare afialba  en en contavners te woreen achtergelaten. Voor 
restanten ian roo waren zvjn aparte afialzuvlen beschv baar.

Vervoer en terrein
13. Verioersmveeelen, als bi. auto’s, fetsen, bromfetsen en scooters evenen op ee eaarioor beschv bare ruvmtes te 
woreen gepar eere en vs op evgen rvsvco. Buvten eeze ruvmtes  an het ierioermveeel op  osten ian ee evgenaar en/of 
ieroorza er woreen ierwvjeere. Den  hverbvj aan ee ievlvgheve op ons sportpar  en ee berev baarheve ian hulpevensten. 
14. Toeschouwers, bezoe ers en aneere nvet eaartoe beioegee personen blvjien achter ee ieleafschevevng vn ee iorm ian 
het he wer  ioorzven ian reclameboreen. Voor, tjeens en na ee weestrvjeen vs het nvet toegestaan het (speel)iele te 
betreeen of ioorwerpen op het speeliele, op wel e wvjze ean oo , te eoen belaneen. 
15. Voor het oiervge en het meereere zvjn ee reglementen ian ee K.N.V.B. ian  racht.

Contact:
Bestuurslve algemene za en of uvtioerene coörevnator
Wvj wensen u een moove en sporteie weestrvje toe op ons sportpar  het Nooreerslag.

Bestuur, contactpersoon pers en ievlvghevescoörevnator ian i.i. itaphorst.


