Accommodatie HKV/Ons Eibernest openen/sluiten.
- Trainingsavonden korfbal veld.
De accommodatie kan alleen worden geopend door personen die hier bevoegd toe zijn. In de
meeste gevallen zijn dit de personen met een toegewezen sleutel.
De belangrijkste vragen die je je zelf moet stellen bij het openen:
•

Is en blijft er toezicht op de ruimte(s) die ik heb geopend?
o Indien het antwoord nee of onzeker is, dan ruimte(s) zelf weer afsluiten!

•

Sluit ik zelf de ruimte(s) weer af of komt er iemand na mij afsluiten?
o Indien het antwoord nee of onzeker is, dan ruimte(s) zelf weer afsluiten!

•

Zijn er andere ruimtes toegankelijk geworden.
o Indien het antwoord ja of onzeker is, controleren en indien nodig/mogelijk andere
ruimtes afsluiten.

De persoon die de accommodatie opent is verantwoordelijk voor bovenstaande.

Materiaal
Er bevinden zich meerdere ruimtes in de accommodatie die gebruikt worden.
Dit zijn de ruimtes in de gang bij de veldkleedkamers:
•
•
•
•
•

Ballenhok
JC materialen-hok binnen (na tussendeur)
TC materialen-hok binnen (na tussendeur)
Verzorgingsruimte
Kleedkamers

Om bij deze ruimtes te komen dient de hoofdingang van de kantine te worden geopend.
De tussendeuren richting de kleedkamers kunnen worden geopend, de tussendeuren naar de
kantine blijven op slot (indien deze open zijn, deze op slot doen).
Bij het openen moet gecontroleerd worden of de toegangsdeuren naar de sporthal, de tussendeur in
de hal richting het kinderdagverblijf en de deur naar de verzorgingsruimte dicht en op slot zitten.
Indien er iemand naar de JC/TC/verzorgingsruimtes moet kunnen deze deur tijdelijk worden
geopend.

Kantine
Op trainingsavonden is er geen tot zeer beperkte kantine bezetting aanwezig en wordt er
voornamelijk gebruik gemaakt van selfservice. Uit veiligheid overwegingen is het niet toegestaan de
tussendeuren bij de hoofdingang naar de kantine te openen. De kantine mag alleen toegankelijk
worden gemaakt via de buitentrap zodat je vanaf het veld altijd kan zien wie er naar binnen/buiten
gaat.
In de kantine blijven de volgende deuren gesloten:
•
•
•

Deur naar keuken (of er moet anders zijn afgesproken met KC).
Deur naar sporthal.
Tussendeuren binnentrap.

Seflservice
Tijdens trainingsavonden mogen leden of ouders van leden gebruik maken van de kantine om
bijvoorbeeld droog/warm te zitten. Het nuttigen van consumpties is alleen toegestaan mits er direct
voor de consumpties wordt betaald. Indien de kassa uit staat mag deze daarvoor worden
ingeschakeld. Om verkeerde indrukken te voorkomen;
•
•
•
•

Het is niet toegestaan consumpties later of op een andere dag af te rekenen.
Alle consumpties dienen direct te worden afgerekend (ook die van trainers/coaches enz.).
Consumpties die op rekening van een commissie gaan, moeten via de commissie pas worden
afgerekend.
Keuken kan niet worden gebruikt (of anders afgesproken met KC)

Wij vertrouwen erop dat leden hier verantwoordelijk mee omgaan

Toezicht
Buiten en binnen de accommodatie kan er live op afstand of achteraf via onze camera installatie
toezicht worden gehouden.
Afsluiten
Bij het afsluiten moet er gecontroleerd worden dat:
•
•
•
•
•
•

Alle sportmaterialen zijn opgeruimd.
Al het keukenapparatuur is uitgeschakeld.
o Zoals vaatwasser, frituur en tosti-ijzers.
Alle buiten, binnen en tussendeuren dicht en op slot.
o Controleer extra de terrasdeuren achter het podium!
Alarm ingeschakeld.
Zonneschermen omhoog.
Kassa uitschakelen.

Uiterlijk 01:00 AM moet de accommodatie afgesloten zijn.

Vertrouwen
Wij vertrouwen erop dat iedereen verantwoordelijk met de accommodatie en de selfservice
afspraken omgaat. Indien nodig zullen we de afspraken aanpassen.
Bovenstaande is van toepassing in een normale situatie.
Als gevolg van de Coronapandemie kan het zijn dat er beperkingen zijn op het gebruik van de
binnenruimtes zoals de kantine. Deze gevallen worden apart gecommuniceerd.

