DE HUISREGELS VAN DZC’68
Naast de algemene veiligheid- en hygiëneregels, die voor IEDEREEN gelden, hebben wij ook nog een aantal huisregels opgesteld. Al s
vereniging willen wij iedereen, spelers/speelsters en de trainers, een zo veilig mogelijk omgeving bieden waarin het verantwo ord is om met
elkaar te kunnen (blijven) voetballen. Het gezamenlijk naleven van onderstaande huisregels is daarom ontzettend belangrijk:
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Volg te allen tijde de veiligheid- en hygiëneregels.
Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de club. Reis dus alleen of met één persoon uit jouw huishouden!
Kom alleen naar de club wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat.
Wanneer je met de fiets komt, zet je deze op de aangegeven plekken.
Wanneer je met de auto komt, parkeer je deze op de aangegeven parkeerplekken van DZC’68. Indien mogelijk, loop zelf/laat je
kind(eren) zelf naar de poorten van DZC’68 lopen.
Kom in voetbalkleding naar DZC’68, dus kleed je thuis om!
Neem je eigen bidon (gevuld) mee. Zorg dat je voldoende water bij je hebt, dus neem desnoods 2 gevulde bidons mee!
Het gebouw is gesloten, alleen in hoge uitzondering kan er gebruik worden gemaakt van het toilet.
Alleen spelers/speelsters, trainers en medewerkers van DZC’68 hebben toegang binnen de poorten van de accommodatie.
Ouders/Verzorgers, overige gezinsleden en/of supporters hebben dus geen toegang binnen de poorten van de accommodatie.
Bij aankomst op de club volg je de aangegeven looproutes naar het veld waar je traint! Kijk dus voorafgaand aan de training op
welk veld je traint. Dit staat aangegeven in het trainingsschema.
Loop door en voorkom samenscholing bij de in- en uitgangen.
Het is nu nog belangrijker om naar de instructies van de trainers, vrijwilligers en medewerkers van DZC’68 te luisteren om veilig
en verantwoord te kunnen (blijven) voetballen!
Tot en met de O12 geldt; Na de training loopt jouw trainer met jou mee naar de fietsen en/of parkeerplaats. Voor
ouders/verzorgers en overige gezinsleden geldt dus; kind(eren) opwachten bij de fietsen als je met de fiets bent en kind(eren) op
de parkeerplaats van DZC’68 opwachten als je met de auto bent. Dit om samenscholing te voorkomen!
Voor de O13 t/m O18 geldt; Na de training ga je direct naar huis! Hierdoor voorkom je samenscholing bij de poorten.

Wij zijn samen verantwoordelijk voor het naleven van onze huisregels, zodat we samen op een zo veilige en verantwoorde manier kunnen
(blijven) voetballen! Wanneer je ziet dat iemand onveilig en onverantwoord gedrag vertoond, spreek je hem/haar daarop aan of meld je dit
bij één van de trainers, vrijwilligers of medewerkers van DZC’68! #SAMENSTERKER

- EEN LEVEN LANG DZC’68 -

