HUISREGELS HSV WASMEER
Geachte ouder en/of lid van HSV Wasmeer,
Omdat vanwege de huidige coronaregels teambijeenkomsten moeilijk te organiseren zijn, willen wij toch iedere
ouder en/of lid van HSV Wasmeer informeren over de huisregels bij HSV Wasmeer
1. Elk team heeft een team-app, hierin staan alleen zakelijke mededelingen over trainingen, afgelastingen
en aanvang wedstrijden. Deze mededelingen worden geplaatst door de trainer, teammanager of
coördinator. Gebruik de team-app niet voor individuele vragen of discussies. Ga hiervoor altijd
persoonlijk naar de trainer, teammanager of coördinator. Informeer per team wie deze personen zijn.
Verkeerde discussie in een team-app leiden altijd tot vervelende toestanden.
2. Bij HSV Wasmeer zijn er regels met betrekking tot bestrijding en voorkoming van het coronavirus van
toepassing. Het protocol staat op onze website www.wasmeer.nl en is ook toegevoegd aan deze lijst met
huisregels.
3. De uitwedstrijd wordt gestart op het parkeerterrein of in de kantine van HSV Wasmeer, alhier spreekt de
teammanager een vertrektijd af, alwaar de reis naar de tegenstander start.
4. Ieder lid ontvangt een presentatiepak en een tas. U tekent voor het pak en de tas en bent er ook
verantwoordelijk voor. Bij verlies wordt een vergoeding gevraagd voor vervanging. Tijdens de
wedstrijddag heeft het lid de verplichting om het presentatiepak aan te hebben. Wijk nooit op eigen
houtje af van de afspraken, neem altijd eerst contact op met de coördinator bij vragen omtrent kleding
en/of sponsoring.
5. De wedstrijdkleding zit in de team-tas, het omkleden gebeurt in onze kleedkamers, of indien mogelijk bij
de tegenstander. Elke week wast een andere ouder de wedstrijdkleding, hiervoor maakt de
teammanager een was-schema. Indien een lid of ouder bezwaren heeft tegen, het in coronatijd
omkleden in een volle kleedkamer, kan het lid of ouder een aparte ruimte toegewezen krijgen via onze
commissie van ontvangst. Ook is het mogelijk om alvast om te kleden bij Wasmeer als een team naar
een uitwedstrijd moet en er op voorhand geen kleedkamer open is. Ook hier graag eerst melden bij de
commissie van ontvangst en niet zelf een lege kleedkamer opzoeken.
6. In de kleedkamer komen onze spelers en de teammanager(s), ouders zijn hier niet welkom
7. Douchen is toegestaan bij HSV Wasmeer, met inachtneming van de coronaregels. Gebruik kleedkamers
altijd in overleg met commissie van ontvangst.
8. Laat het coachen over aan de trainer en/of teammanager, ouders zijn supporters van onze kinderen. Bij
HSV Wasmeer willen wij positieve support. Wij spreken elkaar aan op negatief gedrag!
9. Trainingen zijn enorm belangrijk voor de ontwikkeling van elk lid, daarom is de aanwezigheid bij de
trainingen noodzakelijk, indien een lid helaas niet kan komen naar de training, meldt je dan altijd voor de
training (en op tijd!!) af bij de trainer.
10. Elke ouder en/of lid van HSV Wasmeer vragen wij om te helpen, dit betekent dat per jaar een aantal
malen (meestal 2 keer) de hulp van een team voor barbezetting in de kantine wordt gevraagd. Dit is
noodzakelijk om onze vereniging draaiende te houden! Het team wijst een aantal vrijwilligers aan. Nu al
interesse om vrijwilligerswerk te doen? Stuur een mail naar vrijwilligerszaken@wasmeer.nl en maak uw
interesse kenbaar.
11. Betaal tijdig uw contributie, bij vragen of problemen, neem altijd contact op met
contributiezaken@wasmeer.nl
12. HSV Wasmeer heeft een vertrouwenspersoon, u kunt hier altijd terecht voor kwesties die helaas in de
vertrouwenssfeer niet goed zijn verlopen (sportiviteit@wasmeer.nl)
13. Neem bij blessures nooit een risico, raadpleeg hiervoor de aangewezen personen (zoals huisarts) in uw
privésfeer. Wij beschikken ook over een ervaren verzorger, deze is via een telefonische afspraak altijd te
raadplegen (Jasper van der pijl 0650861526)
Wij wensen u en uw kind een fijn en sportief seizoen bij onze vereniging!

