Volleybalvereniging Volley2b

Huisregels Volley2Beach
Sleutels en toegang:
 Gebruik van het beachterrein is geheel op eigen risico.

Bergweg-Noord 5,
2661 CM Bergschenhoek
T: 010-5218907
E: penningmeester@volley2b.nl
www.volley2b.nl

KvK: 24423456
Bank: NL53INGB0001687545



Jeugdspelers mogen alleen spelen onder begeleiding van iemand
boven de 18 jaar.



Buiten de openingstijden van HBR dient er een sleutel van het terrein opgehaald te
worden. *adressen en contact gegevens volgen nog
Bel tijdig om hier een afspraak over te maken en zorg dat je info krijgt over het
uitzetten van het alarm en het evt. aan- en uitdoen van de buitenverlichting.



SPOEL voordat je bij HBR naar binnengaat je voeten bij het kraantje bij het veld of
naast de voordeur.

Gebruik van een beachveld:
 Via een link op de website kun je de agenda inzien voor de beschikbare tijdsblokken.
 Informatie en reserveren van de beachvelden via beach@volley2b.nl
 Reserveren kan maximaal 2 weken vooruit


Per avond mag je maximaal 1 tijdblok reserveren van anderhalf uur



Na reservering wordt een bevestiging gestuurd en het adres waar de sleutel opgehaald
kan worden. Dus heb je gereserveerd, dan heb je het recht mensen van jou veld weg te
sturen die niet gereserveerd hebben.



Bij evenementen/ toernooien kunnen reserveringen ingetrokken worden.



Degene die reserveert is er verantwoordelijk voor dat de aanwezigen op zijn/haar veld
zich houden aan de huisregels.



Gebruik van de beachvelden is toegestaan tot 22.30 uur.



Na 23.00 uur moet het stil, opgeruimd en donker zijn op de velden



Er mag geen muziek gedraaid rondom de velden. HBR heeft regelmatig
met klagende buren te maken, ondanks dat het geluid niet altijd bij hen
vandaan komt. We willen de relatie met de buren en HBR goed houden.



Ga respectvol met al het materiaal om. Zorg ervoor dat er geen ballen
kwijtraken.



Na ieder gebruik van een veld worden de ballen bij elkaar gezocht en het
veld netjes egaal aangeharkt overgedragen of achtergelaten.



De laatste gebruiker van een veld ruimt het veld netjes! op en bergt alle
spullen op, op de daarvoor bestemde plek.

Postadres

Edelsteenweg 7
2651 SP Berkel en Rodenrijs
E: secretaris@volley2b.nl
Beachlocatie

bij hockeyvereniging HBR
Sportpark Het Hoge Land
Oudelandse Laan
Berkel en Rodenrijs

Gebruik van douches en kleedkamers:
 Er is de mogelijkheid gebruik te maken van kleedkamers en douches, maar deze graag na afloop
netjes achtergelaten. SPOEL voordat je naar binnengaat altijd even je voeten bij het kraantje bij het
veld of naast de voordeur.
Gebruik van de kantine:
 De kantine zal vaak gewoon open zijn en worden bemand door HBR. Zelfstandig gebruik van de HBR
kantine is alleen toegestaan na toestemming van het dagelijks bestuur van Volley2b.


Betalen kan in de HBR kantine alleen met een Pinpas dus niet met contant geld!



Wanneer de kantine is gebruikt, dient deze schoon te worden achtergelaten. Als degene die
verantwoordelijk is voor het gebruik je dit vraagt, help je de kantine en de hal even aan te vegen.

Eten en drinken rond de beachvelden
 Het nuttigen van zelf meegebracht eten en drinken is niet toegestaan, wanneer de HBR kantine
geopend is.


Drankjes en eten mogen genuttigd worden rondom de velden, maar bij voorkeur wordt daar geen
glaswerk mee naar toe genomen. Uiteraard wordt de vuile vaat naar het clubhuis teruggebracht en
afval en sigarettenpeuken weggegooid in de afvalbakken.



Óp het zand is drinken, eten en roken niet toegestaan.



Óm het veld mogen drankjes wel genuttigd worden, maar ben je er van bewust dat er mensen op
blote voeten rondlopen dus pas dus op met glaswerk!



Alcoholgebruik is tot en met 18 jaar niet toegestaan. Realiseer je dat HBR de vergunning om alcohol
te schenken hierdoor kan kwijtraken!

Afsluiten van de accommodatie:
De laatste gebruikers van de accommodatie:
 Checken of de velden, kleedkamers, het materialenhok en evt. de kantine netjes zijn achtergelaten


Sluiten alles netjes af en zetten indien nodig het alarm aan.



Sluiten het terrein van HBR goed af.



Brengen de sleutel terug naar het sleuteladres!

Tot slot:
 Aanwijzingen door verantwoordelijke medewerkers van HBR of Volley2b dienen altijd te worden
opgevolgd.
Bij vragen over de huisregels kan er contact opgenomen met het bestuur van Volley2b, bestuur@volley2b.nl

