Protocol gebruik sportpark en materialen

Inleiding
QB betaalt aan de Stichting Nieuw Zuid jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van
sportpark Nieuw Zuid, exclusief het clubhuis en exclusief het sponsorhome in het
tribunecomplex en de zitplaatsen in de twee middenvakken van de Dirk Kuyt-tribune.

Algemeen
•

Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging
aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn
door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien
en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
Afhankelijk van de aard van de vernielingen kan door de vereniging aangifte worden
gedaan, waarna door de politie een procesverbaal zal worden opgemaakt.
Daarnaast kan het bestuur de tuchtcommissie inschakelen.

•

De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van
welke aard ook van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

•

Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde ruimtes
van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van
deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de betrokken leden.

•

Tijdens bestuurs- en commissievergaderingen wordt men verzocht de
vergaderruimtes zo min mogelijk te betreden, anders dan als deelnemer aan een
vergadering.

•

Het is verboden om voetbaltassen in het gangpad naar het clubhuis te plaatsen.
Voetbaltassen dienen in het daarvoor bestemde tassenhok buiten te worden
geplaatst. Als tassen toch in het gangpad liggen worden ze verwijderd.
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Toegang
•

•

Leden van Quick Boys en overige seizoenkaarthouders hebben het recht gratis
wedstrijden van het eerste elftal te bezoeken op grond van hun seizoenkaart, met
uitzondering van de door de KNVB vastgestelde bekerwedstrijden, wedstrijden tegen
Betaald Voetbal Organisaties of andere, nader door het bestuur aan te wijzen
wedstrijden.
Deze toegang geldt voor het clubhuis en de tribunes rond het hoofdveld, behalve
voor de eretribune en de twee middenvakken van de Dirk Kuyt- tribune.

Kleedkamers
• Begeleiders, trainers, spelers en (ingeval van jeugdelftallen) ouders, zijn
verantwoordelijk voor correct gebruik van de kleedkamers. Zij zullen er tijdens
trainingen en/of wedstrijden op toe moeten zien dat er geen vernielingen
plaatsvinden.
•

De begeleiders en trainers dienen uiterlijk 30 minuten vóór de wedstrijd en 20
minuten vóór de training bij jeugdelftallen in de kleedkamer te zijn. Na de wedstrijd of
training dienen de begeleiders en trainers in de kleedkamer te blijven totdat de
laatste speler is vertrokken.

•

De begeleiders en trainers moeten erop toezien dat de kleedkamers, ook die van de
tegenstanders, in ordentelijke staat worden achtergelaten.

•

Vernielingen in de kleedkamers dienen binnen 24 uur te worden gemeld bij het
secretariaat, ongeacht soort vernieling (moedwillig of per ongeluk). De begeleiders
en trainers dienen het bestuur direct in kennis te stellen als één of meerdere spelers
(van de vereniging of tegenstander) zich schuldig hebben gemaakt aan vandalisme.
Deze meldingsplicht geldt zowel voor uit- als thuiswedstrijden.

•

Tijdens wedstrijddagen dienen de elftallen zich te houden aan de opgegeven
kleedkamerindeling.
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Materialen
•

Het officiële wedstrijdtenue van de vereniging bestaat uit:
shirt: blauw wit verticaal gestreept
broek: zwart
kousen: blauw of blauw wit horizontaal gestreept

•

De spelers en begeleiders zijn samen verantwoordelijk voor de door de vereniging
beschikbaar gestelde materialen. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de door de
vereniging en eventuele sponsor beschikbaar gestelde sportkleding. Bij vermissing
en slecht onderhoud van kleding moet contact worden opgenomen met de
begeleider.

•

De begeleider of trainer van een elftal moet er op toezien dat de kleding van
zijn/haar elftal deugdelijk wordt gewassen.

•

Aan het eind van het seizoen neemt de begeleider al het materiaal dat door de
vereniging ter beschikking is gesteld (tenues, sleutels, ballen, EHBO-koffers/ tasjes,
hesjes, etc.) van zijn/haar team in. De leiders zijn daarvoor aanspreekpunt. Na
inname kan de balans worden opgemaakt en gedurende de zomer zaken worden
aangeschaft. Voor aanvang van het nieuwe seizoen wordt het materiaal aan de
betreffende leiders door de materiaalman weer uitgereikt.

•

Het is verboden door (commissie-)leden zelfstandig materiaalaankopen te doen,
waarvoor door het bestuur geen mondelinge of schriftelijke toestemming is gegeven.
Alle kosten die hieruit voortvloeien zullen in dat geval op de betreffende persoon
worden verhaald.

•

Het bestuur kan nader beleid bepalen met betrekking tot de mogelijkheid om tot
verrekening van de kosten over te gaan bij een lid bij verlies of schade aan de door
de vereniging aan een lid ter beschikking gestelde materialen. Dit beleid zal alsdan
worden vastgelegd in een daarvoor bestemd protocol, waarvan de tekst integraal
kenbaar zal worden gemaakt aan de leden via de website van de vereniging.

Verwijzing naar andere reglementen, protocollen en regels

• Het beleid met betrekking tot het gebruik van het oude sponsorhome is door het
bestuur vastgelegd in het Protocol gebruik oude sponsorhome.
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• Voor instructies bij medische calamiteiten op het sportpark wordt verwezen naar het
•
•

Protocol medische calamiteit.
De definitie en behandeling van wangedrag wordt beschreven in het
Tuchtreglement.
Met betrekking tot roken, alcohol- en drugsgebruik in het sportpark zijn de regels
opgenomen in het Reglement alcohol, drug en roken.

• Voor het gebruik van de kunstgrasvelden gelden de regels, zoals vastgelegd de
Spelregels kunstgrasvelden.
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