
 

 

Afspraken gezamenlijk gebruik sportvelden  bij aanvang van seizoen 2019- 2020 :  

  

 

• Aanspreekpunt bij het gezamenlijk gebruik van de kunstgrasvelden van BZSV de Blauwwitters en BVV 

Borne zijn de voorzitters van de vereniging. De communicatie naar leden, gasten  en toeschouwers zal 

door het bestuur van de verenigingen worden verzorgd. 

• Organisatorisch zullen  trainingsschema’s en wedstrijdschema’s worden gemaakt door 

vertegenwoordigers ( genoemd  roostermakers )  van de verenigingen in overleg met Jurgen Schiphorst, 

van Borne Sport.  

• Deze schema’s worden ter kennisgeving aan het bestuur van de stichtingen en verenigingen gemaild. 

• Indien een training of wedstrijd  vanwege weersomstandigheden niet doorgaan , zal dit worden 

doorgegeven aan de roostermaker van de vereniging waar het veld van wordt gebruikt. Deze zorgt voor 

verdere communicatie naar het bestuur van de vereniging. 

• Indien het hoofdveld van BZSV wordt gebruikt is de looproute voor de spelers- gasten  van NEO: 

- via de uitgang kleedkamers van NEO , links naar het hek en via de ballenpoort toegang tot het veld van 

BZSV. 

• De trainers dienen te voorkomen dat spelers over de boarding naar het veld gaan. 

• Indien het 2e veld van BZSV wordt gebruikt zal de looproute via veld 4 van NEO, langs de kleedkamers 

van BZSV zijn. 

• Indien het veld van BVV gebruikt wordt zullen de spelers en trainers van NEO via de uitgang, naar de  

parkeerplaats, langs SMASH , via de nieuwe ingang naar BVV gaan.  

• NEO zorgt dat ook de toeschouwers via deze routing naar de velden gaan.  

• Fietsen en auto’s van spelers van NEO en tegenstanders zullen bij het NEO terrein worden geparkeerd.  

• Kleedkamers worden gebruikt bij NEO en niet bij BZSV of BVV.  

• Ballen en hulpmiddelen als pionnen en petjes worden door de trainers van NEO zelf meegenomen. 

• De trainingsdoelen en minidoelen behorende bij het te gebruiken veld, worden na afloop van gebruik 

weer op de daarvoor bestemde plaats gezet. 

• Afval wordt door de spelers en trainers in de afvalbakken gedaan. Trainers dienen na afloop te 

controleren of het veld netjes en schoon is achter gelaten. 

• Indien het noodzakelijk is dat de veldverlichting aan is, zal de roostermaker zorgen voor een sleutel van 

de kast indien het clubgebouw gesloten is.  

• Half september zal een tussen evaluatie worden gehouden met alle roostermakers waar tevens zal 

worden afgestemd  welke noodzaak er is voor verder gebruik  

• Bij deze evaluatie zal de roostermaker en een bestuurslid worden uitgenodigd. 

 

 

 

 

 

 


