
 
Regels op Woudestein 

Graag geeft onze club meer leden de kans om zich bij ons aan te sluiten, maar door deze groei is het 

wel belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken op ons terrein houden.  

- Het is echt nodig om op tijd te komen, zowel bij wedstrijden als trainingen. Door de drukte laat het 

wedstrijdschema geen vertraging toe; 

- Ouders en andere geïnteresseerden houden zich achter de hekken op, anders wordt het zeer 

onoverzichtelijk en is de kans te groot dat het wedstrijdverloop wordt gestoord; ouders bemoeien 

zich niet met de wedstrijd; aanwijzingen komen van de trainer.  

- In de kantine worden geen zelf meegebrachte consumpties genuttigd; de tafels worden na afloop 

opgeruimd (flesjes en glazen op de bar), anders kost het onze vrijwilligers te veel tijd om het 

allemaal op te ruimen; 

- toiletten worden netjes achter gelaten; WC-papier kan worden gevraagd bij de bar. Ouders worden 

verzocht erop toe te zien dat kleine kinderen de WC-rollen niet in het toilet gooien; 

- na afloop van de wedstrijden helpen ouders zo nodig met het opruimen van de materialen zoals 

doeltjes en pionnen, anders komt er te veel terecht op de schouders van onze vrijwilligers 

- kleding wordt netjes ingeleverd door de leiders, dat betekent niet binnenste-buiten of in bolletjes 

(sokken) in de mand kieperen; de leider telt na afloop of de tenues compleet zijn; 

- kleedkamers worden schoon achtergelaten, de laatste haalt een trekker over de vloer, zodat de 

volgende groep niet in de modder binnenkomt; flesjes en doppen worden opgeruimd; 

- roken hoort niet thuis in de kleedkamer; langs het veld staan bakken om de peuken in te doen, 

anders kost het onze vrijwilligers heel veel tijd om alle peukjes (en dopjes) weer op te ruimen;  

- kunstgras en roken gaan niet samen, net zo min als kunstgras en snoep of etenswaren, vooral 

kauwgom is heel moeilijk uit het kunstgras te verwijderen; 

- Bij de Knvb-competities laten de leiders in de bestuurskamer weten wat het resultaat was van hun 

wedstrijd; zodat ook duidelijk wordt dat de wedstrijd is afgelopen; 

- Ongedisciplineerd gedrag tijdens de wedstrijd ten opzichte van de scheidsrechter, de 

tegenstander, de trainers, de ouders of de omstanders langs het veld past niet bij Excelsior; 

- Opzeggen van het lidmaatschap gebeurt voor 1 juli. Daarna is contributie verschuldigd voor het 

volgende seizoen. Dit omdat Excelsior de spelers aanmeldt bij de Knvb, en daar ook een bijdrage 

voor moet betalen. 

- Als er problemen zijn, eerst de trainer aanspreken en vervolgens de coördinator. In laatste 

instantie kan contact opgenomen worden met het bestuur;  

- In geval van problemen die een vertrouwelijk karakter hebben kan onze ervaren 

vertrouwenspersoon Hans Slager worden benaderd. 

Wij denken dat als iedereen zich hieraan houdt, er nog beter kan worden voorzien in de missie van 

onze vereniging: realiseren van zowel recreatief als prestatiegericht voetbal, voor jong en oud, op 

een laagdrempelige en plezierige manier … 


