Beste trainers en coaches van HV Dongen,

Het binnenseizoen in sporthal De Salamander gaat binnenkort voor de spelende leden
van HV Dongen weer beginnen. Dit is ieder jaar een hele organisatie voor HV Dongen,
maar ook voor de gemeente en beheerders van sporthal De Salamander. HV Dongen is
namelijk de grootste huurder in deze periode.
Het is dus tijd om de gemaakte afspraken weer onder jullie aandacht te brengen:
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Boekingen van de sporthal kunnen namens HV Dongen enkel gedaan worden
door Bianca Koreman en Carl van der Made, waarbij alles, behalve
competitiewedstrijden, met Bianca Koreman geregeld dient te worden.
Incidentele huur, waarbij een team zelf de kosten draagt, is ook mogelijk. Dit kan
geregeld worden met de beheerder van de sporthal. De gemeente en de
beheerder dienen na afspraak een email te ontvangen met daarin o.a.
“Mevr/mijnheer xxx huurt namens handbalvereniging dongen de sporthal” etc.
Deze bevestigingsmail dient gezonden te worden aan:
Salamander.dongen@home.nl & t.schakenraad@dongen.nl.
De kosten dienen voor aanvang van het gebruik contant te worden voldaan.
Neem waardevolle spullen altijd mee naar binnen in de sporthal.
Gebruik van hars is niet toegestaan!!! Bij constatering van het gebruik van hars is
de beheerder bevoegd om de bal in beslag te nemen. Bij het verlaten van de hal
kan de bal bij de beheerder opgehaald te worden.
Inspelen in de hal, gang of kleedkamer is niet toegestaan. Inlopen, zonder bal, is
wel toegestaan in hal 1 achter de tribunes. De beheerder zal zorgen voor
voldoende ruimte achter de tribunes.
Inspelen in de andere hal is niet mogelijk, ook al is deze hal niet in gebruik.
Tijdens trainingen is de trainer het contactpersoon voor de beheerder. Bij
eventuele opmerkingen zal de beheerder vragen om mee naar het kantoor te
komen.
Als de andere hal niet in gebruik is, is het mogelijk, in overleg met de beheerder
om de wedstrijd naar de andere hal te verschuiven, b.v. van hal 2 naar hal 1.
De soundblaster kan gebruikt worden tijdens de training, echter niet in de
kleedkamer. Als algemeen geldt dat de muziek geen overlast voor andere
gebruikers mag geven. Tevens dient deze na gebruik opgeruimd te worden.
Als er na HV Dongen een andere vereniging in de hal komt, dient er 5 minuten
voor het einde opgeruimd te worden. Zodat de volgende vereniging op tijd kan
beginnen.

Bovenstaande zaken zijn eigenlijk normale normen en waarden waar we elke dag mee
te maken hebben. Laten we zorgen dat HV Dongen een waardige gast en gebruiker is van
sporthal De Salamander.

