
17 augustus 2014 [Lijst van orde voor kader jeugd /senioren] 

 

 Augustus 2014: Lijst van orde voor kader junioren/ senioren, RKSV NEO, Borne 

 

1) Wedstrijden/trainingen: veld c.q. speelschema blijft leidend. Beheer ziet hier op toe.                       

Bij wijzigingen altijd in overleg met beheer  

2) Materiaal dient na de training en wedstrijd weer in de daarvoor bestemde ruimtes terug te 

worden geplaatst. Na afloop van de  training wordt de trainer/leider van het laatst trainende team 

verzocht de verlichting uit te schakelen.  

3) CO - ruimte : 

 Is bedoeld als ontvangstruimte  voor trainers, leiders, scheidsrechters en overig kader 

 Is niet bedoeld als structurele vergaderruimte. Vergaderingen kunnen, in overleg,  worden  

gehouden in een van de vergaderruimtes in het Clubhuis.  

Aanvraag middels een mail naar clubhuis@rksvneo.nl  

4) In het kleedkamercomplex bestaat  de gehele week een rook- en  muziekverbod. 

5) De trainers worden verzocht op de geplande tijden te starten en te eindigen, zodat sluitingstijden  

kunnen worden gerespecteerd.   

6) Om miscommunicatie te voorkomen wordt iedereen verzocht om bij oefenwedstrijden, ingelaste 

wedstrijden of bij gewijzigde aanvangstijden steeds Beheer,CO ruimte/ Veldindeling  en Clubhuis in 

de CC  op te nemen middels beheer@rksvneo.nl, clubhuis@rksvneo.nl ,  coruimte@rksvneo.nl 

7) Bij het organiseren van toernooien en overige activiteiten zal  telkens de  “ Catering voor de 

organisatoren/beheer/kader/scheidsrechters en overige behulpzame vrijwilligers”  als standaard 

actiepunt dienen  worden meegenomen. Na afloop van een toernooi / activiteit  wordt samen met 

beheer voor een ordentelijke “schoonmaak”  gezorgd.  

8) Het BZSV veld is, voor bijv.  toernooien, pas een half jaar van te voren, in overleg , vast te zetten. 

9) Indien er op een maandag- of woensdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur geen training 

plaatsvindt  op één van onze eigen verlichte wedstrijdvelden dan zal het trainingsschema van het 

BZSV veld verplaatst worden naar ons eigen verlichte wedstrijdveld. 

10) Voor elk team is er een afsluitbare kluis beschikbaar, waar helaas te weinig gebruik van wordt 

gemaakt. “Voorkomen is beter dan genezen” is  hierbij het adagium. Beheer adviseert met nadruk 

om   de kostbare spullen tijdens de training en wedstrijd “achter slot en grendel” te plaatsen.  

Informatie hierover geeft beheer je met veel plezier.   

11) In het geval een wedstrijd of training vervalt dient zowel Beheer als Clubhuis tevens 

geïnformeerd te worden via beheer@rksvneo.nl  en  clubhuis@rksvneo.nl 

12) Een eventueel benodigde brancard  bevindt zich in de kledingruimte tegenover de ingang van de    

CO - ruimte. 

 

Namens Cluster Accommodatie, Materiaal, Beheer:     Frans ten Tusscher, Clustervoorzitter  AMB                                        

Namens Dagelijkse Bestuur:  Harrie Besselink,  voorzitter RKSV NEO 
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