
 

 

HUISREGELS GYMZAAL VAN DE BRITISH SCHOOL.  

We zijn erg blij dat we dit jaar aan al onze jeugd teams trainingen in de zaal kunnen aanbieden en dat dit aanbod 

door alle teams met beide handen is aangegrepen. De trainingen vinden met name plaats in de gymzaal van de 

British School (BSN). Om ervoor te zorgen dat we nog eens terug mogen komen willen we jullie vragen om de 

huisregels van de BSN in acht te nemen.  

- Zorg dat iedereen de het juiste schoeisel draagt; spelers, trainers en bezoekers; dat wil zeggen binnen 

schoenen die geen sporen achterlaten op de vloer. Bezoekers laten hun buitenschoenen net buiten de 

ingang van de gymzaal achter. 

- Gebruik alleen zaalhockeysticks en -ballen. 

- Na verzameld te hebben in de centrale hal, loopt het team (begeleid door de trainer) direct naar de 

gymzaal; de rest van de school hebben we niet gehuurd. 

- Je mag natuurlijk water drinken in de gymzaal; gaat er bij het drinken iets mis, zorg dan dat je het 

schoonmaakt. De zaal is niet bedoeld om in te eten. 

- De eerste groep die komt trainen zet de balken klaar; de laatste groep ruimt de balken weer op. De goals 

mogen blijven staan. 

- Zorg ervoor dat het na jouw training super netjes en schoon is, dit geldt uiteraard ook voor de 

kleedkamer en de wc!!! De BSN brengt anders schoonmaakkosten in rekening en daar zit niemand op 

te wachten. 

- Roken is niet toegestaan in of op het terrein van de BSN. 

- Mocht er onverhoopt iets kapot gaan, meld dit dan direct aan onze manager HTZ, Daniël Hulkenberg. 

- De conciërge/beveiliger van de BSN is verantwoordelijk voor de zorg, beveiliging en veiligheid van het 

gebouw. Er dient te allen tijde naar de conciërge/beveiliger geluisterd te worden, eventuele 

aanwijzingen dienen opgevolgd te worden. Daarnaast heeft de conciërge/beveiliger de bevoegdheid om 

namens de BSN/Forescate het gebruik van de faciliteiten te weigeren aan personen die zich niet aan 

enige regel en/of regeling houden.    

- Misbruik van bovenstaande regels of het moedwillig toebrengen van schade aan het BSN terrein zal 

worden bestraft. De eventueel onstane schade en/of reparatiekosten zullen worden doorbelast aan het 

betreffende team.  

 

De BSN zorgt dat de doelen er zijn en dat de trolley met balken beschikbaar is. De trainingsballen en/of -pylonen 

kunnen na de laatste training op de trolley met de balken achterlaten worden in de hoek van zaal. 


