
 
 

Een nieuwe start van het Hockeyseizoen 

 

Het  hockeyseizoen  is weer  van start gegaan  voor zowel begeleiders, spelers  als 

ouders. Een nieuwe start is vaak een uitgelezen moment om met elkaar afspraken te 

maken betreffende de samenwerking in de nieuwe periode. Op de eerste plaats zijn 

er de standaard afspraken zoals: 

1. Trainingen en trainingstijden. 

a. Trainingstijden gelden zoals op het trainingsschema op de website. 

 

2.  HC Eersel communiceert middels e-mail/Nieuwsbrief of de website van HC 

Eersel met de leden 

3. Wijze van afmelden voor trainingen en wedstrijden: 

a. Afmeldingen voor trainingen gebeurd per e-mail of telefoon aan de trainer 

b. Afmeldingen voor wedstrijden kunnen tot donderdags 18:00 per e-mail, 

daarna per telefoon aan de coach. 

c. Probeer het afmelden voor wedstrijden tot een minimum te beperken. Als 

er te weinig spelers zijn kunnen je teamgenoten niet spelen. 

4. Ouders worden door de coördinatoren ingedeeld voor rijbeurten, fluitbeurten en 

bardiensten. Als je niet kunt zelf proberen te ruilen met een andere ouder. 

5. Kom op tijd voor wedstrijden en trainingen. 

6. Tijdens wedstrijden altijd het clubtenue dragen. 

7. Bij calamiteiten (afgelastingen etc.) wordt het team geïnformeerd volgens de 

bel-keten van het team. 

Naast deze voor de hand liggende afspraken willen we graag jullie aandacht vragen 

voor het volgende; HC Eersel en de clubs waar we op bezoek gaan hebben een aantal 

vrijwilligers die de zaken in goede banen proberen te leiden. Een helpende hand van 

teams en begeleiding is daarbij een noodzaak. 



 
 

 

Enkele voorbeelden: 
    

1. Het betreden of verlaten van het kunstgrasveld is mag alleen door gebruik te 

maken van de daarvoor bestemde toe- en uitgang. Er mag dus niet over de 
hekken geklommen worden. Het is niet toegestaan op het omringende hek van 

het kunstgrasveld of op de dug-outs te staan of te zitten. 
2. Alvorens het kunstgrasveld te betreden, dienen de schoenen van vuil te worden 

ontdaan. Het kunstgrasveld mag alleen betreden worden met daartoe bestemd 
schoeisel. 

3. Het is niet toegestaan op het kunstgrasveld te roken, te eten of consumpties of 
(alcoholische)dranken te nuttigen. Het nuttigen van niet-alcoholische dranken is 

alleen toegestaan indien zulks gebeurd als onderdeel van de sportbeoefening, 

tijdens of direct na de training of wedstrijd. 
4. Afval, zoals lege plastic flesjes, koffiebekers, papier etc. dienen te worden 

gedeponeerd in de afvalbakken die op het complex of in het clubhuis staan. 
Laat geen rommel achter!!!! 

5. Lege bierflesjes, flessen, glazen, kratten etc. dienen te worden teruggebracht 
naar de bar in het clubhuis. Flessendopjes dienen in de afvalbakken te worden 

gedeponeerd. 
6. Parkeren van auto’s is alleen toegestaan op de parkeerplaats aan het begin van 

het sportpark aan de Postelseweg en niet bij het clubhuis!!!. Anders dan in 
noodgevallen is het niet toegestaan het complex met een auto te betreden. 

7. In het Clubhuis geldt een rookverbod. 
8. Opbergen en netjes opruimen van de spullen na trainingen en wedstrijden. 

9. Ga zorgvuldig en netjes om met de door de club beschikbaar gestelde 
trainingsmaterialen en keepers spullen. 

10.Het houden van toezicht in de kleedkamers voor en na de trainingen en 

wedstrijden. 
11.Het schoon achter laten van het kleedlokaal na de wedstrijden en trainingen. 

12.Alle consumpties worden contant afgerekend. 
 

 
 

 



 
 

 

NORMEN EN WAARDEN binnen HC Eersel 

SPORTIVITEIT EN RESPECT: 

Bij HC Eersel doen we er zo veel mogelijk aan om ervoor te zorgen dat de leden en 

gasten HC Eersel als een plezierige en sportieve club ervaren. Door het bestuur zijn 

daartoe een 10-tal “huisregels” opgesteld en drie “miniregels” voor de jongste jeugd. 

 

(OUDERS ) LEDEN VAN HC Eersel: 

1. Gedragen zich met respect ten opzicht van elkaar, spelers van 

gastverenigingen, scheidsrechters, publiek en omwonenden;  
2. Zijn sportief in en buiten het veld, zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden;  

3. Melden zich aan als vrijwilliger en dragen daarmee bij aan het welzijn en de 
gezelligheid van de club;  

4. Ruimen hun rommel op en laten het veld en het clubhuis achter zoals zij het 
zelf graag aan zouden treffen;  

5. Roken niet in het clubhuis;  

6. Parkeren hun auto en fiets op de daarvoor bestemde plaatsen en zorgen ervoor 
dat hulpdiensten altijd vrije doorgang kunnen hebben;  

7. Houden hun hond aan de lijn;  
8. Gedragen zich, ook na het gebruik van alcohol, met respect voor hun omgeving 

en denken bij het verlaten van de club aan omwonenden;  
9. Aarzelen niet anderen, indien nodig, aan te spreken op hun gedrag;  

10. Zijn trots op hun club en dragen haar een warm hart toe. 

 

MINIREGELS VOOR DE JONGSTE JEUGD! 

1. We zijn sportief!  
2. We pesten en we schelden niet!  

3. We ruimen onze rommel op! 
 

   
Bij wangedrag worden de ouders/verzorgers geïnformeerd en zullen passende 

sancties worden opgelegd in de vorm van schorsingen of schadevergoeding in geval 
van vernieling of beschadiging van eigendommen van anderen. 

 
Eersel, september 2011 

(Jeugd)Bestuur HC Eersel 
 


