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Onze Clubregels
MEP is een gezellige vereniging met een rijke clubhistorie, waar jong en oud zich thuis voelen.
Eén grote familie, op weg naar het honderdjarig bestaan.
Als club vinden wij het belangrijk dat iedereen zich netjes gedraagt. Op de velden van MHC MEP én
ook op de velden van clubs die wij bezoeken tijdens uitwedstrijden. Wij verwachten dat ieder lid van
MHC MEP op de hoogte is van de clubregels, en dat al onze teams deze regels respecteren en zich
volgens deze regels gedragen.
Neem de tijd om de clubregels te lezen, houd ze in het achterhoofd en schroom niet om anderen er
op te wijzen. Zo werken we samen aan een club waar iedereen zich thuis en veilig voelt.
Bestuur MHC MEP
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Algemene Gedragsregels
Zorg dat je trots kunt zijn op MHC MEP en op jezelf. Behandel iedereen met respect en gedraag je als
sportieve teamspeler of toeschouwer. Ook als anderen minder sportief zijn.
Als coach geef je het voorbeeld met sportief gedrag naar de tegenstander en scheidsrechters. Je
treedt corrigerend op als je spelers zich onsportief gedragen of zich niet aan de clubregels houden.
Houd je aan de N.O.C. / N.S.F. gedragsregels voor teambegeleiders zoals gepubliceerd op de KNHB
website, www. knhb.nl.
Als toeschouwer zoganaamd mee-coachen en meefluiten doe je niet bij MHC MEP.
Je scheldt nooit, gebruikt geen agressieve gebaren of zelfs fysiek contact op of buiten het veld. Niet
richting de scheidsrechter, niet naar de tegenstander en ook niet naar je team- of clubgenoten.
Houd je aan de door de vereniging of door de KNHB opgelegde regels. MHC MEP zal een door de
KNHB opgelegde boete en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het lid.
Scheidsrechter
Respecteer beslissingen van de scheidsrechter. Onthoud je tijdens de wedstrijden van commentaar.
Ook als je het niet eens bent met de beslissing.
Realiseer je dat zowel bij spelers als bij scheidsrechters verschil in ervaring en aanleg aanwezig is.
Tenslotte: een scheidsrechter maakt ook wel eens fouten. Respecteer desondanks de beslissing!
Materialen en accommodatie
Ga verantwoordelijk en zuinig om met onze clubmaterialen. Anderen willen er ook graag gebruik van
kunnen blijven maken.
Ieder team is verantwoordelijk voor zijn materialen (keeperuitrusting, cornermaskers, ballen, etc.).
De materiaalcommissie beslist indien er twijfel ontstaat over normale of abnormale slijtage. Dit geldt
ook voor verlies. Een bal kwijt, geen probleem. Een tas met ballen of cornermaskers kwijt…helaas het
team is verantwoordelijk en kan hiervoor een vergoeding moeten betalen.
MHC MEP heeft een prachtige accommodatie. Zorg ervoor dat dit zo blijft en houd het hele terein
schoon. Ruim glas en servies op!
Meld eventuele beschadigingen of gevaarlijke situaties bij de commissie of bij je begeleider.
Houd je hond aan de lijn en zorg ervoor dat niemand er last van heeft. Honden zijn niet toegestaan in
het clubhuis. Ruim direct de uitwerpselen op als je hond per ongeluk zijn behoeften heeft gedaan.
Stal je fiets in het fietsenrek en parkeer je auto in een parkeervak.
Muziek buiten is niet toegestaan. Ook mobiele geluidsboxen zijn dus niet toegestaan. Uitzonderingen
zijn alleen mogelijk ná toestemming van het bestuur. Verlaat het complex zonder kabaal.
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De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning. Opening: één uur
voor aanvang van de eerste wedstrijd. Sluiting: uiterlijk 24.00 uur.
Openingstijden op doordeweekse dagen, bij toernooien en evenementen worden vastgesteld door of
in nauwe samenwerking met het bestuurdslid facilitair & activiteiten of diens vervanger.
Jongeren onder de 16 jaar mogen niet achter de bar. Het is alleen aan de aangewezen
barmedewerker(s) toegestaan zich achter de bar, in de keuken en opslagruimte te bevinden.
Drank, roken en drugs
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders
op het terein van de vereniging.
Er wordt op zaterdag na 15.00 uur en zondag na 12.00 uur alcohol geschonken.
Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
Verkoop van Sterke drank (meer dan 15% alcohol) aan personen jonger dan 21 jaar is verboden.
Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de
kantine of op het terras (bijvoorbeeld in de kleedkamers).
Er wordt geen alcohol geschonken aan:
- Begeleiders van de jeugdteams tijdens de uitoefening van hun functie.
- Leidinggevenden en barmedewerkers gedurende hun bardienst.
- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
- Dronken personen of als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere
psychotrope stoffen. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door
de dienstdoende leidinggevende of barmedewerker uit de kantine verwijderd.
Sporters roken niet! Als het dan toch moet, dan buiten bij de rookzones rondom de buiten-asbakken
waar anderen er geen last van hebben. In het clubgebouw, de kleedkamers en elders op het terrein is
roken niet toegestaan.
Het gebruik van drugs is niet toegestaan.
Vertrouwenspersoon
Het is normaal als je iemand vriendelijk aanspreekt op het respecteren van een clubregel. Mocht er
onverhoopt iets zijn wat je graag met iemand in vertrouwen wil bespreken, neem dan contact op
met de vertrouwenscontactpersoon van onze club. Zijn naam is Hans Leenders en hij is te bereiken
via vcp@mhcmep.nl.
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers geen hockey. Erken en waardeer de inzet van alle mensen die het hockey op MHC
MEP mogelijk maken.
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