
 

Algemene gedragsregels m.b.t. Amerhal 
 

 

1. Iedere handballer/trainer/coach neemt de huisregels van Sporthal “De Amerhal” in acht. 

 

2. Indien nodig volgt de handballer/trainer/coach de aanwijzingen van de beheerder op. 

 

3. HVM is aansprakelijk voor alle schade ontstaan tijdens het gebruik van de zaal of één van de 

nevenruimten. 

Vanwege de verantwoordelijkheid van HVM wordt vanaf het seizoen 2017-2018 een zaalwacht 

ingesteld. Deze zaalwacht houdt in dat: 

a. op trainingsdagen de trainer(s) van de 1e en laatste trainingsgroep controleert of de zaal en 

kleedkamers naar behoren zijn achter. 

b. op wedstrijddagen de coach verantwoordelijk is: 

i. voor de toewijzing van kleedkamer aan tegenpartij (navragen achter de bar). 

ii. voor de controle van de kleedkamers, zowel van het eigen team als dat van de 

tegenstander, voor en na de wedstrijd. 

iii. om de zaal netjes achter te laten. Geldt alleen voor de coach van de laatste 

wedstrijd van de dag. 

 

4. Het is de handballer/trainer/coach NIET toegestaan de zaal te betreden als deze nog in gebruik is 

door een andere vereniging (geldt dus alleen voor de 1e teams op wedstrijd/trainingsdagen). 

 

5. De handballer/trainer dient zich in de daarvoor bestemde kleedruimte(n) om te kleden. 

 

6. Ter bescherming van de vloer is het NIET toegestaan de zaal te betreden met (zaal)schoenen 

waarmee buiten is gelopen. 

 

7. De sportzaal is voor handballers/trainers/coaches via de kleedruimten en/of scheidsrechtersruimte 

te bereiken. 

 

8. Toeschouwers betreden de zaal enkel, en slechts in bepaalde situaties, via de daarvoor bestemde 

toegangsdeuren in de kantine. 

 

9. De gebruikte sport- en spelmaterialen worden na afloop door de trainer(s), eventueel geholpen 

door speler, en coach zelf opgeruimd in de daarvoor bestemde berging of kast(en). 

 

10. De kleedruimte(n) is(zijn) 15 minuten voor de wedstrijd/training te betreden en moet(en) na 

maximaal 15 minuten weer vrij zijn. 

 

11. Het is de trainer(s)/coach NIET toegestaan om de kleedruimte(n) te betreden als daar ook 

handballers van een andere vereniging aanwezig zijn. (Denk aan wedstrijdbespreking). 

 

12. Het is handballers toegestaan om uitsluitend water mee de zaal in te nemen (géén etenswaren) 

Het is toeschouwers NIET toegestaan om eten en drinken mee te nemen in de zaal. 

 

13. Roken is in het hele gebouw NIET toegestaan. 

 

14. In de kleedruimte(n) is het NIET toegestaan om foto’s te maken. 

 

Bij twijfel, vraag het aan de trainer/coach of aan de beheerder. 


