VLUCHTPLAN ‘DEN OPPER’
LEGENDA
Vluchtroute

BERGRUIMTE

Deur
Raam
KLEEDKAMER DAMES

Wand
Verzamelplaats
Uitgang
Nooduitgang
KLEEDKAMER HEREN

Brandslanghaspel

SPEELZAAL

Brandblusser
Blusdeken
KOELCEL

KANTINE

EHBO/verbandtrommel
AED

BESTUURSKAMER

CV-ruimte
BAR
FUSTRUIMTE

GARDEROBE

Telefoontoestel

KEUKEN

Invalidentoilet
ROOKRUIMTE

Toilet
TERRAS

Douche

HUISREGELS TAFELTENNISVERENIGING TOGB
(de huisregels gelden voor alle leden, bezoekers, trainers en vrijwilligers)

ALGEMENE GEDRAGSREGELS
• UIT RESPECT VOOR JEZELF
o Toon inzet tijdens wedstrijden en trainingen
o Draag het officiële clubtenue als je ttv TOGB vertegenwoordigt
o Beperk het gebruik van alcohol en tabak en gebruik geen drugs
• UIT RESPECT VOOR EEN ANDER
o Accepteer de leiding van de trainer of coach
o Accepteer aanwijzingen van bestuursleden, commissieleden of
barmedewerkers
o Wees sportief
o Toon geen agressief gedrag
o Beledig, discrimineer of intimideer een ander niet
o Laat medespelers of tegenstanders niet wachten en bericht ze bij
verhindering

• MET BETREKKING TOT DRUGS
o Het gebruik van drugs in het clubgebouw of elders op het terrein van
de vereniging is niet toegestaan

o Er wordt geen alcohol geschonken aan begeleiders en trainers van
jeugd tijdens de uitoefening van hun functie of personen die fungeren
als chauffeur van spelers
o Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane
promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan
de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd
o Het is niet toegestaan om zelfmeegebrachte alcoholhoudende drank te
nuttigen in de kantine of elders op het terrein van de vereniging
o Het is niet toegestaan in de kantine gekochte alcoholhoudende drank
elders, bijvoorbeeld in de kleedkamers, te nuttigen
o Alcoholhoudende dranken worden op maandag tot en met vrijdag
geschonken na 20.30 uur en op zaterdag en zondag na 12.30 uur
o Als tijdens de schenktijden van de kantine minimaal 90% van de
aanwezigen jonger is dan 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank
verstrekt
o Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hour’,
‘meter bier’ en ‘rondje van de zaak’ zijn niet toegestaan
o Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het
gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die
goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank
De vereniging beschikt over twee leidinggevenden van ten minste 21 jaar met
de Verklaring Sociale Hygiëne. Op momenten dat er alcohol wordt geschonken
is minimaal één persoon van 18 jaar of ouder aanwezig die ofwel het diploma
VSH bezit ofwel de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) heeft gevolgd.
Barmedewerkers zijn zeer terughoudend bij het drinken van alcohol
gedurende hun bardienst

• MET BETREKKING TOT ROKEN
o Conform regelgeving van de overheid geldt een algeheel rookverbod in
het clubgebouw
o Roken is buiten toegestaan of in de speciaal daartoe ingerichte
rookruimte aan de voorzijde van ‘Den Opper’
o Deponeer as en peuken in de daarvoor bestemde bakken in de
rookruimte

PERSONEN DIE AGRESSIE OF ANDER NORMAFWIJKEND GEDRAG
VERTONEN KAN DE TOEGANG WORDEN ONTZEGD DOOR DE
DIENSTDOENDE
LEIDINGGEVENDE,
BESTUURSLID
OF
BARMEDEWERKER. DAT GELDT IN DIT VERBAND OOK VOOR
PERSONEN DIE ZICHTBAAR TEVEEL GEDRONKEN HEBBEN OF ONDER
INVLOED ZIJN VAN DRUGS.

• UIT RESPECT VOOR DE OMGEVING
o Ga zorgvuldig om met bezittingen van ttv TOGB en anderen
o Ruim je eigen afval op en laat kleedkamers schoon achter
o Nuttig consumpties en maaltijden op een fatsoenlijke manier
•

• MET BETREKKING TOT ALCOHOL
o Consumptie van alcohol door jongeren beneden de 16 jaar is niet
toegestaan
o Vanaf 18 jaar kan zwakalcoholhoudende drank gekocht worden; deze
drank heeft een alcoholgehalte van minder dan 15%
o Vanaf 18 jaar is sterke drank toegestaan (15% alcohol of meer)
DE BARMEDEWERKER IS VERPLICHT NAAR EEN LEEFTIJDSDOCUMENT
TE VRAGEN ALS HIJ/ZIJ GEEN ABSOLUTE ZEKERHEID HEEFT OVER DE
LEEFTIJD VAN EEN BEZOEKER.

UIT VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN
o Het is niet toegestaan glaswerk mee te nemen in de kleedkamers of
speelzaal
o De speelzaal mag uitsluitend betreden worden met zaalschoenen (geen
zwarte zolen)

SPECIFIEKE REGELS

