Afspraken gebruikers Heidepark Sport
Door de week wordt er volop getraind in de zalen en op de velden en wordt er aan
(school)gym gedaan. In het weekend worden er vele wedstrijden gespeeld, zowel uit als
thuis. Om dit allemaal in goede banen te leiden zijn er nadere afspraken met betrekking
tot het gebruik van Heidepark Sport opgesteld voor elke aanwezige sporter, deelnemer en
bezoeker.
Sporthal & spelzaal
- De sporthal en spelzaal worden uitsluitend met sportschoenen betreden. Met deze
schoenen kun je dan niet naar buiten om bijvoorbeeld een sigaretje te roken. In
onvoorziene situaties zijn blauwe schoenhoezen bij de beheerder verkrijgbaar.
- Na het douchen worden de kleedkamers schoon achtergelaten. Dat wil zeggen dat de
lege shampooflessen en het overige afval in de vuilnisbakken wordt gedeponeerd. Met
de trekker wordt de vloer enigszins droog achtergelaten.
- Het is niet de bedoeling dat ouders of andere belangstellenden beneden in de sporthal
of spelzaal komen kijken tijdens een sportles of om de kinderen op te halen. Ouders en
andere belangstellenden kunnen tijdens de sportlessen op de tribunes plaatsnemen. Als
de les is afgelopen kunnen zij dan zelf via de gang naar de kleedkamer lopen.
- Tijdens de schoolgymnastiek wordt er op blote voeten gesport. Na de lessen worden de
voeten gewassen in de kleedkamers.
Toegang sporthal & spelzaal
- De basisscholen maken van de achteringang van de spelzaal gebruik voor de
gymnastieklessen. Ook de leden van VZOD die ’s middags voor 17.30 de spelzaal
binnengaan kunnen daarvoor de achteringang gebruiken.
- Vanaf 17.30 uur is er een beheerder aanwezig en wordt de hoofdingang gebruikt voor
aankomst en vertrek van sporters. Sporters van voetbal, volleybal en handbal gebruiken
altijd de hoofdingang.
Parkeren
- De ruimte achter de spelzaal is uitsluitend bedoeld voor het parkeren van fietsen.
- Alle auto’s dienen op de grote parkeerplaats in de parkeervakken te worden geparkeerd
en niet langs de weg of bij de entree van de voetbalvelden of sporthal.
- Het in- en uitstappen van passagiers vindt op de parkeerplaats plaats en dus niet langs
de weg.
- Bij zogenaamde ‘uit-wedstrijden’ verzamelen de passagiers zich achter de
toegangshekken van de voetbalvelden of achter de brievenbus voor de ingang van de
sporthal. Het in- en uitstappen vindt dan weer op de parkeerplaats plaats.
- Denk aan het oversteken van de Verbindingsweg.
Sportkantine
- De sportkantine is geopend op:
o Dinsdag, woensdag en donderdag van 19.30 uur - 23.30 uur
o Zaterdag en zondag van uiterlijk 08.30 - 18.00 uur met uitloop in geval er wedstrijden
volleybal of handbal zijn.
- Als de sportkantine gesloten is, kunnen bezoekers van de lounge bij een automaat
terecht voor koffie en frisdrank.

- Het is niet toegestaan om eigen hapjes of drankjes in de sportkantine of lounge te
nuttigen. De uitzondering hierop betreft de taart of beschuit met muisjes bij
verjaardagen en geboortes.
- De sporttassen worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst
- Het komt voor dat de sportkantine nog open is, terwijl de sporthal/spelzaal al niet meer
in gebruik zijn. In dat geval moet voor het verlaten van de sportkantine/lounge de
toegangsdeur‘ van de voetbal’ gebruikt worden.
Gebruik kunstgrasvelden
- Als de verenigingen de kunstgrasvelden nodig hebben, kunnen zij hiervan gebruik maken
- Op moment dat de verenigingen geen gebruik maken van de velden, zijn deze met juiste
schoeisel beschikbaar voor ongeorganiseerd, recreatief gebruik (balletje trappen of
gooien)
- Voor georganiseerd gebruik van de kunstgrasvelden kan contact met de verenigingen
worden opgenomen (bv toernooi door anderen dan VV Lemelerveld of Auto van
Ewijk/LHC geregeld).

