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Gebruik clubhuis (1e verdieping en bar)  
Het clubhuis is geopend tijdens trainingen en wedstrijden, indien de barcommissie één of 

meerdere  vrijwilligers, waaronder een barcaptain, heeft ingeroosterd voor een bardienst. 

Bij gebruik van het clubhuis mogen alleen consumpties uit het assortiment van HVM worden 

genuttigd, en deze dienen direct te worden afgerekend met de consumptiekaart of contant. 

Het is in principe niet toegestaan het clubhuis te gebruiken buiten de door het bestuur 

vastgestelde openingstijden. Commissies stemmen met het bestuur het gebruik van het 

clubhuis af. Daarnaast kunnen teams gebruik maken van het clubhuis nadat hiervoor door 

het bestuur toestemming is verleend.  

Het is in principe niet toegestaan consumpties van HVM te nuttigen bij afwezigheid van een 

bardienst. 

Alleen het bestuur kan, na een daartoe ontvangen verzoek, besluiten om afwijkende 

gebruiksregels toe te staan. Deze worden behoudens incidenten schriftelijk of per mail 

vastgelegd. 

 

Gebruik clubhuis (kleedkamers en materiaalhok) 

Tijdens trainingen zijn de trainers (of trainingscoördinator) verantwoordelijk voor het openen 

en (af)sluiten van het materiaalhok en kleedkamers tijdens en na de training. 

 

Gebruik velden en verlichting 

De trainingscoördinator plant alle reguliere door de club georganiseerde trainingen in, en 

verdeelt deze over de velden. Extra trainingen mogen alleen na overleg met en akkoord van 

de trainingscoördinator plaatsvinden. 

Het wedstrijdsecretariaat plant de competitie wedstrijden in, en verdeelt deze over de velden. 

Oefenwedstrijden, buiten reguliere trainingstijden van het betreffende team, door de week 

mogen alleen na overleg met en akkoord van de trainingscoördinator plaatsvinden. 

Oefenwedstrijden in het weekend mogen alleen na overleg met en akkoord van het 

wedstrijdsecretariaat plaatsvinden. 

Gebruik van de velden buiten deze vastgestelde tijden en voor andere doeleinden dan 

wedstrijden en trainingen is alleen toegestaan na toestemming van het bestuur. 

De trainers en trainingscoördinator zien toe op efficiënt gebruik van velden en verlichting, 

teneinde het energieverbruik van de verlichting zoveel mogelijk te reduceren. 

 

Aanspreekpunt bestuur 

Het bestuurslid algemene zaken is aanspreekpunt voor zaken betreffende clubhuis en 

velden. Te bereiken via Email:  algemenezaken@hvmijdrecht.nl 
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Afwijkend gebruik clubhuis bij afwezigheid van barcaptain 

(vooraf overeengekomen met het bestuur) 

Er is één persoon verantwoordelijk per team/trainingsgroep voor het gebruik van het 

clubhuis, buiten de reguliere openingstijden, ook als deze de sleutels tijdelijk heeft uitgeleend 

aan een ander. 

Het clubhuis, maar ook de buitenruimte, wordt netjes achtergelaten. Minimaal in de staat 

waarin het werd aangetroffen. 

De consumpties komen uit het assortiment van HVM. 

Alle consumpties worden bijgehouden op een lijst. De lijst van verbruikte consumpties wordt 

bij het bij vertrek samen met de contante afrekening in de kluis gedeponeerd. 

 

 


