HUISREGELS.
Huisregels leden HSV Hoek.
1. Toegang bij thuiswedstrijden van het eerste elftal op vertoon van een ledenkaart.
2. Lidmaatschap en contributie gelden voor een heel (verenigings)jaar. Bij tussentijdse
opzegging blijft contributie voor het resterende (verenigings)jaar verschuldigd.
3. Opzeggingen uitsluitend schriftelijk en vóór 1 juli naar secretariaat HSV Hoek,
Lovenpolderstraat 2A, 4542 NS Hoek. Anders wordt het lidmaatschap met 1 jaar
verlengd.
4. Niet betalen dan wel niet op tijd betalen van contributie kan tot sancties leiden.
Voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap van de HSV Hoek.
• Contributie.
- dient betaald te worden binnen vier weken na ontvangst van de acceptgiro. Blijft
men in gebreke dan kan een verbod “niet-spelen” worden opgelegd.
- een betalingsregeling is mogelijk, maar moet vooraf worden aangevraagd bij de
penningmeester.
• Lidmaatschapskaart.
- wordt verkregen na ontvangst van de contributie.
- geeft toegang tot de wedstrijden van het 1e elftal; zonder kaart wordt men niet
toegelaten.
• Gedrag.
- van leden wordt een gedrag verwacht dat past binnen de maatschappelijke normen
en waarden.
- tegen oneerbaar taalgebruik jegens scheidsrechter, tegenstander en toeschouwer
kan het bestuur maatregelen nemen.
- bij pesten van mede-leden/-spelers zullen betrokkenen c.q. ouders, indien nodig,
worden aangesproken.
- moedwillig aangebrachte beschadigingen aan HSV Hoek eigendommen wordt
verhaald en kan leiden tot een sanctie.
• Huisregels.
- roken en alcoholgebruik in kleedkamers is niet toegestaan.
- de kleedkamers worden na een training of wedstrijd schoon achtergelaten.
- het is niet toegestaan schoenen tegen muren e.d. schoon te slaan.
- het is verboden om afvoeren moedwillig te verstoppen, zodat overstromingen
ontstaan.
- na douchen moeten de kranen worden dichtgedraaid.
- douchen is verplicht na iedere training en/of wedstrijd.
- bij het verlaten van de kleedlokalen dienen de lichten te worden gedoofd en de
deuren te worden gesloten.
- waardevolle spullen mogen niet in de kleedkamers worden achtergelaten. De HSV
Hoek is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.
- het is niet toegestaan om zelf meegebrachte (alcoholische) dranken te nuttigen.
- afmelden voor trainingen/wedstrijden: van leden wordt verwacht dat zij alle
trainingen en wedstrijden bijwonen; indien je onverhoopt toch verhinderd bent,
ben je verplicht je af te melden bij je trainer of je leider; bij niet komen opdagen,
zonder afmelding, kan de trainer/leider sancties nemen.
Als we met zijn allen deze regels in acht nemen wordt het een fijn en gezellig seizoen!

Huisregels voor het publiek bij thuiswedstrijden.
• Veiligheidscontrole maakt onderdeel uit van de entree. Publieksgevaarlijke wapens en
attributen kunnen bij binnenkomst in beslag worden genomen. Bezoekers kunnen
worden gefouilleerd; degene die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang worden
geweigerd.
• Het is niet toegestaan om voedsel en drank, anders dan op de locatie verkrijgbare
consumpties, op het terrein te brengen.
• De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, de
plaats van de wedstrijd.
• Het is verboden toegangsbewijzen door te verkopen aan derden en/of op enigerlei
wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. De
vereniging behoudt zich het recht voor om toegangsbewijzen op echtheid te
controleren.
• Het betreden van de plaats en het bijwonen van de wedstrijd zijn geheel voor eigen
risico van de bezoeker. De HSV Hoek is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan
aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
• Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het
ordepersoneel.

