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 Huisregels Mixed Hockey Club Zoetermeer 

Na jaren van plannen maken en letterlijk uit ons oude clubhuis te zijn gegroeid, hebben we sinds 2015 een nieuw 
clubhuis. Een clubhuis om trots op te zijn. We moeten dit mooie bezit, waar we als leden van de vereniging in 
feite allemaal een beetje eigenaar van zijn, netjes houden, voor ons zelf onze kinderen en voor gasten. We zullen 
allemaal een steentje moeten bijdragen om ons clubhuis te laten voelen als een thuis. En oprecht club(t)huis te 
noemen.   
 
Naast het hebben van een mooi club(t)huis, moeten we niet vergeten dat we met 5 en een kwart velden (3 
volledige watervelden, 2 semi-watervelden) tot een van de grotere hockeyverenigingen in de regio behoren met 
een geweldige accommodatie en locatie.  
Naast trots zijn op ons club(t)huis en accommodatie zijn we natuurlijk ook trots op onze sport. Sportiviteit en 
respect, en veiligheid zijn kernwaarden van onze vereniging, die we moeten uitdragen.   
 
Er komt bij het verenigingswerk en de organisatie van trainingen en wedstrijden veel kijken. Bijna 1500 leden 
gebruiken intensief de accommodatie en club(t)huis en dat moet wel in goede banen geleid worden. We moeten 
daarom een aantal huisregels afspreken.  
 
De hieronder staande huisregels geven nadere invulling. De gewone fatsoensnormen en omgangsvormen 
gelden overigens altijd, zowel tijdens het hockeyspel - de wedstrijd en de training - als ervoor en daarna. Voor 
wat betreft de hockeywedstrijden gelden natuurlijk tevens de spel- en arbitrageregelgeving van de Koninklijke 
Nederlandse Hockeybond (KNHB), maar ook alles wat MHCZ en de KNHB onder de noemer “Sportiviteit en 
Respect” en “Shake Hands” uitdragen.  
 
Deze huisregels gelden voor alle leden, hun ouders en verzorgers, alle vrijwilligers, betaalde krachten en 
bezoekers op MHCZ. Aanwijzingen in dit kader van MHCZ-bestuursleden en andere daartoe bevoegde MHCZ 
commissieleden en -functionarissen, MHCZ-trainers en -coaches moeten opgevolgd worden.  
Tenzij er een aanvullende specifieke sanctie wordt genoemd, geldt het volgende. Overtreding van deze 
huisregels c.q. onacceptabel gedrag kan leiden tot verwijdering van het complex, tot schorsing en eventueel, 
beëindiging van het lidmaatschap en/of beëindiging van de vrijwilligers ta(a)k(en).  
 
Vastgesteld door bestuur, februari 2016 
aanpassingen, juni 2020   
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Gebruik van ons club(t)huis  
 
INRICHTING 
De inrichting en de opstelling van het meubilair zijn in het club(t)huis volgens een bepaald gebruiks-concept 
ontworpen. Zo is er binnen (hoge vloer) een bar met aan de bar zitmogelijkheden, een restaurant-gedeelte met 
tafels en een ruimte met statafels, en (lage vloer) een lounge-gedeelte rondom de openhaard en een transfer-
gedeelte (komen-en-gaan) met banken waar teamleden elkaar zullen treffen voor en na de training en wedstrijd. 
Buiten op het terras zijn er diverse banken/zitjes en een buitenbar. 
 

 
 
FACILITY MANAGER  
MHCZ heeft de rol van facility manager gelegd bij de manager van de kantine. Hij/zij is verantwoordelijk voor 
het dagelijkse gebruik en het in goede banen (laten) leiden van ons club(t)huis en velden. Dit omvat onder 
andere ook het open en sluiten van de accommodatie en het (af)keuren van de velden in bepaalde 
weerssituaties en omstandigheden. Namens het bestuur van MHCZ kan hij/zij optreden om personen die zich 
onverhoopt niet gedragen conform de huisregels of anderszins misdragen, uit het club(t)huis en/of van de 
accommodatie te (laten) verwijderen.  
 
CLUB(t)HUIS 
1. Meubilair/inrichting. Het meubilair in het club(t)huis en op het terras kent een vaste opstelling. Het is niet 

toegestaan deze indeling te wijzigen. Is om redenen, bijvoorbeeld ten behoeve van een te houden 
presentatie in het club(t)huis i.o.m. de facility manager, het meubilair tijdelijk verplaatst, zet het na gebruik 
weer terug zoals stond opgesteld. 

2. Hou het club(t)huis netjes. Ruim afval en rommel op, gooi het in een van de afvalbakken. Breng glazen, 
kopjes, lege flesjes naar de bar. Het is vaak een kleine moeite en het ziet er direct weer netjes uit.  

3. Mocht er iets gevallen zijn of gemorst, haal even bij de bar een doekje en reinig het. 
4. Is er schade, is er iets kapot, werkt iets niet naar behoren, meld het aan de facility manager of één van de 

barmedewerkers. 
5. Het dagelijks schoonhouden van ons club(t)huis, ook toiletten, wordt uitgevoerd door de 

barmedewerkers/vrijwilligers. Help hen door het afval van jezelf of je team op te ruimen.  
6. Hou de toiletten schoon en meld als het toiletpapier op is.  
7. Op sommige van onze velden wordt zand gestrooid. We lopen ongemerkt heel wat zand mee naar binnen 

en zand schuurt en beschadigt de vloer. Veeg daarom voor het naar binnen gaan goed de schoenen. Dat 
geldt ook bij regen: hou het binnen droog en schoon. 

8. Het is niet de bedoeling dat mededelingen of wervende aankondigingen (van leden of teams) of 
commerciële uitingen in het club(t)huis worden verspreid, tentoongesteld, neergelegd, of op ramen worden 
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geplakt. Dit kan eventueel na toestemming van de facility manager en op vaste plaatsen. Zie ook regels 
Commerciële doelen.  

9. Consumpties, etenswaren en dranken zijn aan de bar te koop. Het nuttigen van zelf meegebrachte 
etenswaren of dranken in het club(t)huis of op het terras is niet toegestaan. Uitzonderingen zijn 
barmedewerkers, vrijwilligers en trainers/coaches (al of niet in loondienst) en team-traktaties zoals een 
team-cake of het team heeft wat te vieren (overwinning/verjaardag).  

10. Veiligheid. In het club(t)huis wordt niet gehockeyd of met hockeysticks gezwaaid, noch anderszins met een 
(hockey)bal gespeeld. Hockeysticks en sporttassen worden op een dergelijke wijze neergelegd dat anderen 
daar geen last van hebben.  

11. Houd uw (jonge) kinderen in het club(t)huis in de gaten. Zorg voor (hun) veiligheid en voorkom overlast voor 
anderen. Het club(t)huis is geen "ballenbak" met het meubilair als klimtoestellen. Ook op de zitkussens naast 
de trappen wordt niet gelopen. 

12. Roken is op de gehele accommodatie (club(t)huis en velden) niet toegestaan. Zie regels Roken. 
13. Honden. In het club(t)huis mogen geen honden loslopen. Zie regels Honden. 

 
BAR/KEUKEN 
1. Uitsluitend barmedewerkers verrichten de werkzaamheden achter de bar, in de keuken en in het 

club(t)huis.  
2. De bar is exclusief domein van de barmedewerkers, het is niet toegestaan zonder toestemming achter de 

bar te komen of in de keuken. 
3. Alle consumpties dienen direct en cashless met een bankpas te worden afgerekend.  
4. Het is niet toegestaan afgenomen consumpties ter latere betaling "op een bon te laten zetten". Bij een 

team-etentje ligt dit anders. Dan wordt (meestal) een tafel-bon aangemaakt die direct na afloop wordt 
afgerekend.  

5. Alcohol. Er gelden wettelijke regels en huisregels aangaande het schenken en nuttigen van alcohol in ons 
club(t)huis en velden. Zie regels Alcohol.  

 
BESPREEKKAMERS  
1. Er zijn 3 bespreekkamers die kunnen worden gebruikt voor teambesprekingen, vergaderingen, cursussen 

(en examens), besloten team-etentjes en bijeenkomsten van commissies. Reservering van deze ruimtes gaat 
via de Verenigingsmanager of de Facility manager. Wanneer de ruimtes besproken zijn, is het aan anderen 
niet toegestaan om deze ruimtes te betreden. In de agenda op de website/app worden reserveringen 
vermeld. 

2. De ruimte moeten na afloop opgeruimd worden achterlaten, maak het whiteboard schoon en plaats het 
meubilair in de vaste opstelling terug.  

 
KLEEDKAMERS  
1. Er zijn in het souterrain 6 kleedkamers (3 mannenkleedkamers met een gezamenlijke doucheruimte en 3 

vrouwenkleedkamers met een gezamenlijke doucheruimte) voor het omkleden en/of douchen voor of na 
de training/wedstrijd. 

2. Als de bespreekkamers boven bezet zijn, kunnen kleedkamers ook gebruikt worden als bespreekkamers 
(teambespreking voor een wedstrijd). Houd er wel rekening mee dat de aanwezigheid van mannelijke 
teambegeleiding van een meisjes/damesteam of de aanwezigheid van vrouwelijke teambegeleiding van 
een jongens/herenteam niet gepast is als in de kleedkamer het team zich nog aan het verkleden is. De 
teambegeleiding wacht dan even op de gang en gaat pas naar binnen voor een teambespreking als het 
team verkleed is. Het advies is om altijd bij een meisjes/damesteam een volwassen vrouw en bij een 
jongens/mannenteam een volwassen man (mede) aanwezig te laten zijn in een kleedkamer als dat nodig is 
voor bijvoorbeeld het willen of moeten bieden van hulp bij het verkleden (jongste jeugd, aankleden keeper, 
dragen van spullen en houden van toezicht) of zoals gezegd een teambespreking. 

3. De kleedkamers zijn niet van de vereniging. Wij huren de ruimtes van de gemeente Zoetermeer. Wij zijn als 
huurder verantwoordelijk. Houd het netjes. De kleedkamers moeten na gebruik opgeruimd te worden 
achtergelaten. Gooi afval weg, laat niets achter. Zie ook regels Gevonden voorwerpen.  
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4. Het is niet toegestaan in de kleedkamer te hockeyen.  
5. Laat geen spullen achter in de kleedkamer tijdens een wedstrijd. Neem de spullen mee naar het veld. 

Andere teams kunnen de kleedkamers gebruiken.  
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
Gevonden waardevolle spullen worden aan de bar afgegeven. Vind je iets anders? Leg het dan in de rekken 
direct rechts in de keeper-lockers in de kelderruimte. MHCZ voert geen actief beleid om de spullen terug te 
brengen bij de eigenaar. Na enkele weken worden de gevonden voorwerpen geruimd of indien bruikbaar 
mogelijk verkocht of aan een goed doel geschonken. 
 
COMMERCIËLE ACTIVITEITEN  
1. Behoudens door het bestuur aangewezen doel(en) zijn het werven van fondsen of het anderszins onder de 

aandacht brengen van goede doelen of persoonlijke mededelingen niet toegestaan in het club(t)huis, 
accommodatie, de MHCZ site, MHCZ Facebook pagina’s en andere officiële communicatie kanalen van 
MHCZ. 

2. Behoudens MHCZ Sponsoren die daarvoor specifieke afspraken met MHCZ hebben gemaakt zijn additionele 
commerciële activiteiten niet toegestaan in het club(t)huis, accommodatie, de MHCZ-site, MHCZ-Facebook 
pagina’s en andere officiële communicatie kanalen van MHCZ. 

 
ALCOHOL  
De wetgeving stelt strengere eisen aangaande het schenken en nuttigen van alcoholhoudende dranken. Wij 
volgen hierin de richtlijnen van de KNHB verwoord in het Bestuursreglement 'Alcohol in ons club(t)huis'. 
Hoofdpunten hierin zijn: 
1. Aan personen jonger dan 18 jaar mag geen alcoholhoudende drank verkocht, verstrekt of doorgegeven 

worden. Bij twijfel over de leeftijd zullen de barmedewerkers een ID vragen. 
2. Vanaf de volgende tijdstippen kan alcohol geschonken worden:  

• maandag tot en met vrijdag: vanaf 16:00 uur 

• zaterdag:    vanaf 15:00 uur  

• zondag:    vanaf 12:00 uur 
3. MHCZ verwacht dat ouders, trainers, coaches, managers, aanvoerders van seniorenteams en andere 

vrijwilligers, in het bijzonder diegenen die in de uitoefening van hun taak met kinderen/jongeren werken, er 
op helpen toezien dat geen alcohol wordt gekocht voor of doorgegeven aan jeugd onder de 18 jaar en hen 
op de regels wijzen. 

4. Overmatig alcoholgebruik op de MHCZ-accommodatie wordt niet geaccepteerd. Alcohol wordt dan niet 
meer aan hem/haar/hen geschonken.  

 
ROKEN  
1. De accommodatie van MHCZ is rookvrij. Dat wil zeggen: er mag niet gerookt worden in het club(t)huis, op 

het terras, langs (of op) de velden. Dit geldt ook voor rokers van de elektrische sigaret. 
2. Ook al zijn wij rookvrij, uiteraard blijft iedereen welkom, ook de rokers. Rokers kunnen daarom terecht op 

de (overdekte) rookplaats aan de achterzijde van het club(t)huis. Dit geldt ook voor rokers van de elektrische 
sigaret. 

 
 
Gebruik van onze velden  
 
MHCZ behoort met 5 velden en een kwart veld tot een van de grootste hockeyverenigingen in de regio. Veld 1, 
2, 3 en het mini-veld bevinden zich met het club(t)huis aan het einde van het parkeerterrein, de zuidzijde van 
de Van der Hagenstraat. Hier bevinden zich ook een (brom)fietsenstalling, kinderspeelplaats, video-toren naast 
veld 1 en klein hockeyspeelveldje en opslagplaats met hockeymateriaal. Het terrein kan worden afgesloten. Aan 
de kant van de tennisvereniging is een toegangshek voor hulpdiensten.   
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De velden 4 en 5, met een opslagplaats met hockeymateriaal, liggen aan het einde van het parkeerterrein aan 
de noordzijde van de Van der Hagenstraat en worden door een hek met toegangspoort afgesloten.  
 

 
 
 
BETREDEN van de VELDEN  
1. Betreed het kunstgras alleen met schone, daarvoor geschikte schoenen. 
2. Het is niet toegestaan het kunstgrasveld te betreden door over de hekken/boardings te klimmen. 
3. Neem geen kauwgom, glaswerk of etenswaren mee op het kunstgrasveld, noch in de dug-outs. Het in de 

dug-outs nuttigen van fruit en drank (tijdens trainingen en in de rust bij wedstrijden) is toegestaan. Maar 
ruim alles op. 

4. De kunstgrasvelden zijn natuurlijk, aangelijnd of niet, verboden voor honden. 
5. Gebruik het hekwerk/boarding rondom de kunstgrasvelden niet als zitplaats. 
6. Het is verboden te klimmen in of zich te bevinden op de vaste en tijdelijke TV/videotorens, tenzij men als 

(assistent-) cameraman of anderszins van het bestuur of facility manager toestemming daarvoor heeft. 
7. Het is niet toegestaan op het complex, m.n. op de kunstgrasvelden, andere sporten, georganiseerd of 

ongeorganiseerd, te beoefenen dan de hockeysport, tenzij dat gebeurt met expliciete toestemming van het 
bestuur. 

8. Het is niet toegestaan op het complex luide geluidsdragers te gebruiken, tenzij dat gebeurt met expliciete 
toestemming van de facility manager. Te allen tijde mag geen overlast worden veroorzaakt voor andere 
teams en/of voor de omgeving.  
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VELDVERLICHTING en - BESPROEIING en TOEGANG VELDEN 4 en 5  
1. Vanachter de bar kan de verlichting en besproeiing van de velden 1, 2 en 3 worden geregeld. Het is 

leden/teamstaf/ouders niet toegestaan zelf aan de bediening hiervan te komen. Vraag dit de 
barmedewerkers. 

2. De sleutels voor toegang tot de velden 4 en 5 alsmede de bediening van de verlichting en besproeiing van 
veld 4 en 5 worden bewaard achter de bar. De sleutels worden niet aan iedereen meegegeven en moeten 
na gebruik weer worden ingeleverd aan de bar.  

 
KINDEREN  
1. De speeltoestellen op het terrein mogen door kinderen gebruikt worden om te spelen. 
2. Rondom het club(t)huis en de velden van MHCZ bevinden zich opslagplaatsen van werkmaterieel en ook 

installaties ten behoeve van veldverlichting, de veldbesproeiing, wateropslag en -zuivering. Dit is verboden 
terrein voor iedereen die daar geen taak heeft.  

3. Ouders en verzorgers dienen zich bewust te zijn van hun eigen verantwoordelijkheid om toezicht te houden 
op hun kinderen. Op en rondom het club(t)huis staan bomen. Aantrekkelijk voor kinderen om in te klimmen, 
dus let op. Dat geldt ook voor het pannaveldje. Hockeyers willen dit veldje misschien gebruiken om een paar 
behendigheidsoefeningen te doen.  

 
AFVAL-buiten  
1. Laat geen afval achter. Ruim de dug-outs na elke wedstrijd of training op. Neem gevonden voorwerpen mee. 

Zie regels Gevonden voorwerpen. Deponeer afval in de afvalbakken die rondom de velden staan opgesteld. 
Is een afvalbak vol: meld het aan de barmedewerkers.  

2. Breng (lege) flesjes en bekers terug naar de bar in het club(t)huis. 
3. En als je er toch langs loopt, gooi dan even het zwerfvuil in de afvalbak. Als we allemaal een handje helpen 

en opletten, dan houden we het netjes. 
4. Leden worden ingezet bij het bijhouden van de velden en terreinen. Iedere week heeft een team onder 

leiding van de teammanager de verantwoordelijkheid voor de afvalverwijdering. 
 
HONDEN  
1. Men wordt gevraagd terughoudend te zijn met het meenemen van een hond naar de hockeyclub. Mocht 

men wel een hond meenemen, dan mag dit alleen indien deze goed onder controle en aangelijnd is langs 
de velden en kort aangelijnd is in het club(t)huis. Houd rekening dat kinderen angstig kunnen zijn voor 
honden. Honden mogen in geen geval het veld op.  

2. Overigens wordt het afgeraden om honden in het club(t)huis mee te nemen.  
 
(BROM)FIETSEN/SCOOTERS, AUTO'S, PARKEREN:  
1. Plaats (brom)fietsen en scooters in de stalling. Voor scooters is er een aparte parkeerstrook. 
2. Het plaatsen van (brom)fietsen of scooters op andere plaatsen dan de stalling, zoals tegen de hekken of op 

plaatsen die te allen tijde vrij moeten blijven voor hulpdiensten, is niet toegestaan, en zullen kunnen worden 
verwijderd/verplaatst. 

3. Men parkeert op eigen risico. MHCZ aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.  
4. Auto’s en andere voertuigen moeten geparkeerd worden in de daartoe aangegeven parkeervakken op het 

(openbare) parkeerterrein. De ruimte naast het club(t)huis is alleen voor leveranciers en de facility manager. 


