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Gebruikersregels accommodatie “de Ynrinner”
Sleutels
Er is een beperkt aantal sleutelbossen in omloop. Deze worden zo verdeeld dat er vóór en na trainingen geopend
en gesloten kan worden. Voor andere gelegenheden kan je sleutels lenen bij:
•
•
•

Lenie Braks, Tjallinga 52, 0566-621894
Jouke Bloem, Nijdjipstrjitte 45, 06-30392912
Sybrecht Andringa, Hoxma 1, 06-23598348

AED
Er hangt buiten een AED aan de zijde van het parkeerterrein. De toegangscode is beschikbaar
achter de bar.

Alarm
De accommodatie is beveiligd met een alarm. Eerst het alarm uitschakelen, dan het materialenhokopenen. De
instructie staat bij de terminal.

Veld
Afstandsbediening van het scorebord ligt achter de bar in de la onder de tv.
Na de laatste wedstrijd of training moeten alle palen, platen van het kunstgras gehaald worden zodat er geveegd
kan worden. Ook moeten de dug-outs terug langs de hekken en op de rem worden gezet.

Verlichting
De verlichting rond het veld wordt bediend vanuit de meterkast. Ze kunnen per tweetal ingeschakeld
worden. Het duurt 5 – 10 minuten voordat ze gaan branden. Graag direct na detraining/wedstrijd
uitschakelen want de verlichting vreet stroom.

Kantinedienst
Bij reguliere wedstrijden is er kantinedienst aanwezig tot 1 uur na de laatste wedstrijd of in overleg >1 uur.
Verzetten van wedstrijden graag melden bij coördinator kantinedienst:
(Sybrecht Andringa, 06-23598348, sybrecht.andringa@hotmail.com)
Ook bij oefenwedstrijden, mits tijdig gemeld, wordt geprobeerd voor kantinebezetting te zorgen.

Vergaderingen
Vergaderingen van de voren aanvragen bij Sybrecht, zij houdt de kantine-agenda bij.
Genuttigde consumpties aanslaan op kassa en wegboeken op post vergaderingen. De kassa wordtingeschakeld
door op het aan-knopje te drukken aan de zijkant van de kassa. Na afloop kopjes englazen afwassen en de lege
flesjes opruimen.

Gezonde vereniging
Het sportterrein is rookvrij. Er kan uit het zicht van kinderen, achter de blauwe lijnen, gerookt worden.
Peuken na gebruik in vuilnisbak deponeren. Er wordt alleen alcohol geschonken tijdens
seniorenwedstrijden.
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Opgeruimd staat netjes
Buiten
•

Gebruikt trainingsmateriaal op de juiste plaats terugzetten. Hesjes na gebruik opvouwen en zo nodig
uitwassen;

Kantine
•
•
•
•
•

Alle rommel in de vuilnisbakken deponeren. Volle vuilniszakken vervangen. Buiten staat een
afvalcontainer;
Douches en het natte gedeelte van de kleedkamers droogtrekken;
De laatste gebruikers van de dag maken de kleedkamers veegschoon;
Kopjes en glazen afwassen en lege flesjes opruimen;
Kantine veegschoon en vlekvrij achterlaten.

Gebruik 'de Ynrinner’
Na een training kan een ploeg in de kantine nazitten. Graag één persoon achter de bar die inschenkt en
afrekent. Na afloop kopjes en glazen afwassen en de lege flesjes opruimen. Eigen inkoop van drank en hapjes
alleen in overleg met onze inkoper; Amber Bloem.
Jeugdactiviteiten
Door de week geen jeugd in de kantine op trainingsavonden. Teamactiviteiten van jeugd en junioren
alleen onder toezicht.
Kleedkamers en gang
Kleedkamers en gang worden veegschoon achtergelaten. De gastenkleedkamers worden alleen gebruikt door
gasten en blijven op trainingsavonden op slot.
Speciale voorwaarden t.a.v. extra teamactiviteiten
•
•
•
•
•

Tenminste één week van tevoren melden bij Sybrecht;
Geen overnachtingen toegestaan;
Teamactiviteiten van jeugd en junioren mogen niet zonder toezicht (van iemand ouder dan 21 jaar) in
de kantine plaatsvinden;
Veldverlichting uit voor 23.00 uur;
Na 23.00 uur geen geluid meer buiten.

Voorwaarden uitleen accommodatie
Behalve dat de accommodatie optimaal ingezet zal worden voor verenigingsactiviteiten, wil het bestuur de kantine
en de velden op aanvraag ook ter beschikking stellen aan leden. Commercieel verhuur aan derden zal niet
plaatsvinden. Het bestuur heeft voor het gebruik van de accommodatiedoor eigen leden een aantal voorwaarden
opgesteld.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen korfbal gerelateerde activiteiten op de velden;
Materialen alleen op de gebruikelijke wijze inzetten (niet voetballen met de ballen, niet rollen met
korven, niet bouwen met banken en dergelijke);
Veldverlichting uit voor 23.00 uur;
Graag na 23.00 uur geluid buiten zoveel mogelijk beperken;
Gebruik van voorraden van vereniging alleen in overleg met kantinecie;
Verder zelf inkopen wat er tijdens de activiteit gebruikt gaat worden;
Kantine, keuken en kleedkamers opgeruimd en schoon achterlaten (inclusief wassen
handdoeken en theedoeken ed.);
Sleutel wordt uitgeleend met instructie voor bediening alarminstallatie bij openen en sluiten;
Vergoeding bedraagt €50 per dagdeel.
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Voorwaarden uitleen geluidsinstallatie
•
•

Vergoeding bedraagt €50 voor clubs buiten Grou, borg €100 indien geen eigen gebruik leden;
Vergoeding bedraagt €25 voor clubs binnen Grou, borg €100 indien geen eigen gebruik leden.

Contactgegevens kantinecommissie
Sander van Doorn

Coördinator, kassa

savado1976@outlook.com

Ger-Henk

Onderhoud

gerhenkvdmeulen@hotmail.com

Lenie Braks

Financiën

lenie.korfbal@kpnmail.nl

Jouke Bloem

Schoonmaak

info@schoonmaakbedrijfblomke.nl

Sybrecht Andringa

Kantinedienst/ gebruik Ynrinner

sybrecht.andringa@hotmail.com

Amber Bloem

Bevoorrading

amberbloem@hotmail.com
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