HUISREGELS HSV HOEK - update 2022
Wij hebben een aantal huisregels om uw verblijf voor iedereen sportief te laten verlopen.
Door toegang aan ons sportpark stemt u in met onze huisregels.
Algemene regels:
♣ Alle activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers en zij verdienen het om correct,
vriendelijk en respectvol te worden behandeld.
♣ Het bezoeken van sportpark “Denoek” is geheel op eigen risico. De HSV Hoek is niet aansprakelijk
voor schade aan bezoekers of goederen.
♣ Alle aanwijzingen van het bestuur, vrijwilligers en/of beveiligingsmedewerkers aangesteld of in
dienst van de HSV Hoek moeten direct opgevolgd worden.
♣ U wordt geacht mee te werken aan controle op wapen- en drugsbezit.
♣ Gevonden voorwerpen dient u bij één van de vrijwilligers achter de bar van de kantine in te
leveren.
♣ Toiletten en kleedkamers mogen alleen gebruikt worden waarvoor ze zijn bestemd. Een verblijf om
andere redenen is niet toegestaan.
♣ U wordt gefilmd of gefotografeerd voor uw en onze veiligheid.
♣ Verkoop en consumptie van alcoholische drank(en) onder de 18 jaar is verboden.
♣ U dient toegang te betalen als u niet in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs.
♣ Indien u in het bezit bent van een toegangsbewijs (als lid, donateur, bestuur, sponsor, KNVB) dient
u deze te tonen bij de ingang van de accommodatie.
♣ De HSV Hoek behoudt zich het recht om toegangsbewijzen te controleren op geldigheid.
♣ Het is verboden om toegangsbewijzen door te verkopen of op een andere wijze aan derden te
verstrekken.
Het is verboden om:
♣ Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
♣ Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
♣ Vuurwerk in bezit te hebben. Onder vuurwerk wordt verstaan: alle producten die met een
ontstekingsmiddel tot ontbranding kunnen worden gebracht ook fakkels en rookpotten vallen onder
de noemer vuurwerk en zijn ten strengste verboden.
♣ Vuurwerk af te steken op het sportpark.
♣ Gezichtsbedekkende kleding te dragen

♣ Diefstal te plegen.
♣ Vernielingen te plegen.
♣ Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
♣ Discriminerende opmerkingen te maken, discriminerende handelingen uit te voeren en/of
discriminerende symbolen te dragen.
♣ Bezoekers seksueel te intimideren door woord, gebaar en/of handeling.
♣ Beledigingen te uiten richting vrijwilligers, scheidsrechters, spelers en of bezoekers.
♣ Te roken in de kantine(s), kleedkamers en alle niet benoemde gebruiksruimtes. De eventuele
boete die wordt opgelegd door de Voedsel- en Warenautoriteit vanwege overtreding van deze
regel komt te laste van de overtreder.
♣ Het is niet toegestaan om voedsel en (alcoholische) drank(en) op het sportpark mee te nemen.
Het is niet toegestaan om:
♣ Glaswerk buiten de kantine of het terras te gebruiken.
♣ Alcoholische dranken buiten de kantine of het terras te nuttigen.
♣ Zich geheel of gedeeltelijk ontkleed op het sportpark te bevinden.
♣ Overlast te veroorzaken in de directe omgeving van sportpark “Denoek”.
♣ Te gooien met drank, voedsel en of goederen.

De toegang kan geweigerd worden wanneer:
♣ U aangeschoten, dronken en of onder invloed van drugs bent.
♣ U een gevaar bent voor uzelf en of anderen.
♣ De toegang u eerder ontzegt is.
♣ U niet meewerkt aan controle op wapens en of drugs.
♣ Het maximale aantal bezoekers bereikt is.
♣ U anderen bedreigd middels verbaal of fysiek geweld.
Bij het plegen van misdrijven:
♣ Wordt u aangehouden en worden relevante goederen in beslag genomen.
♣ Wordt de politie ingelicht en wordt u hieraan overgedragen.
♣ Doen wij of een bezoeker(s) van het sportpark aangifte van de feiten.

Openingstijden:
♣ De kantine is tijdens het voetbalseizoen geopend van:
- Donderdagavond van 19.30 uur tot uiterlijk 00.00 uur.
- Zaterdag van 09.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur.
- Bij inhaal-, beker- en of oefenwedstrijden buiten om de vaste openingstijden zullen wij in
overleg aangepaste openingstijden bekend maken.

Dank u voor de sportieve medewerking!
Wij wensen u een prettig verblijf op sportpark “Denoek”
Bestuur HSV Hoek

