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Regels voor het gebruik van de atletiekaccommodatie en materialen 
 
 
 
Toegang tot de hal 
Toegang tot de hal is slechts toegestaan aan leden van AV Unitas en andere gebruikers, 
mits deze andere gebruikers hiervoor toestemming hebben verkregen van het bestuur van 
AV Unitas dan wel van de Sportstichting. Desgevraagd moet kunnen worden vermeld van 
wie de bedoelde toestemming is verkregen. 
 
Tijdens wedstrijden is, in afwijking van het vorenstaande, ook toegang aan anderen 
toegestaan volgens de alsdan voor die wedstrijden geldende regels. 
 
De laatste gebruiker van de hal dient het licht uit te doen en tevens te controleren of de 
vluchtdeuren van de hal zijn gesloten en er geen materialen voor de vluchtdeuren staan. 
 
Veiligheid hal 
In de hal zijn diverse vluchtdeuren. Deze dienen te allen tijde vrijgehouden te worden. Hier 
mogen dus geen materialen voor geplaatst worden. 
Tevens beschikt de hal over diverse slanghaspels tbv bluswerkzaamheden. Deze haspels 
dienen altijd vrij van obstakels te zijn. 
 
Een eerste hulp koffer is beschikbaar in de kantine. 
 
Eten & drinken in de hal 
Het is sporters niet toegestaan te eten of te drinken in de hal. Het gebruik van bidons met 
water is wel toegestaan. 
 
Gebruik trainingsmateriaal 
De trainingsmaterialen die zich in de hal bevinden zijn deels eigendom van de Sportstichting 
en deels van AV Unitas. Het is toegestaan al deze materialen en toestellen te gebruiken,  
met dien verstande dat de materialen gebruikt en ingezet worden voor het doel waarvoor ze 
bestemd zijn. M.a.w. materiaal dient op een verantwoorde wijze te worden gebruikt. 
 
Controleer voor gebruik de materialen op defecten. 
Maak direct melding van een defect trainingsmateriaal bij je trainer. 
Bij ondeskundig gebruik is de veroorzaker van eventuele schade daarvoor aansprakelijk. 
 
Opruimen trainingsmateriaal 
Gebruikt materiaal dient na gebruik direct te worden opgeruimd en teruggeplaatst te worden 
op de daarvoor aangewezen plaatsen. Indien nodig dient het gebruikte materiaal te worden 
schoongemaakt. 
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Uitlenen trainingsmateriaal 
Het meenemen van trainingsmateriaal zonder toestemming van een trainer of een 
bestuurslid van AV Unitas is niet toegestaan. 
Voor het lenen van materialen wordt een ‘huurcontract’ opgesteld dat ondertekend wordt 
door trainer of bestuurslid en de ‘lener’. 
Er worden geen materialen uitgeleend aan niet-leden van AV Unitas. 
 
Het retourneren van geleende materialen gaat in overleg met betreffende trainer/bestuurslid. 
 
Materialen Pupillen 
De pupillen beschikken over een ‘eigen’ materialenopslag. Een beperkt aantal trainers heeft 
toegang tot deze ruimte. Na afloop van elke (pupillen)training moeten alle gebruikte 
materialen hierin worden teruggeplaatst en de opslag worden afgesloten. 
 
Specifieke trainingsmaterialen 
Voor een aantal atletiekonderdelen zijn specifieke materialen beschikbaar. Deze zijn 
opgeslagen in de daarvoor bestemde kasten in de hal. Gebruik van deze materialen is alleen 
mogelijk in overleg met de betreffende trainer. 
 
Wedstrijdmateriaal 
Het gebruik van wedstrijdmateriaal voor trainingen is niet toegestaan.  
In gevallen dat dit toch noodzakelijk is, dient dit in overleg met de trainer te gebeuren. 
 
Polshoog en hoogspringen 
De matten voor polshoog en hoogspringen mogen alleen worden gebruikt voor het doel 
waarvoor ze gemaakt zijn. Het is niet toegestaan hierop te gaan zitten, liggen of anderzzins 
te gebruiken. 
 
Discus en kogel 
In de hal is een aparte sector (kooi) voor werpen, afgeschermd met een net. Deze is speciaal 
gemaakt voor kogelstoten.  
Het werpen met een discus is alleen toegestaan naar de korte zijde (muur met rubber 
bescherming). Voor het opvangen van de discus kan een oude, afgeschreven, turnmat 
worden gebruikt. 
 
Verspringbak 
De bij de verspringbak aanwezige borstel dient na iedere sprong gebruikt te worden voor het 
afvegen van de schoenen en dergelijke. De verspringbak dient na gebruik glad te worden 
geharkt. Het zand in de naaste omgeving van de zandbak dient teruggeveegd te worden in 
de zandbak. 
 
Gebruik licht 
Het is niet toegestaan meer licht aan te doen in de hal dan nodig is voor het betreffende 
gebruik. Na gebruik dienen de lichten te worden uitgedaan door degene die het laatst de hal 
gebruikt. 
De laatste gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat het licht wordt uitgedaan bij het verlaten 
van de hal.  
Tevens moet bij het verlaten van de accommodatie de laatste gebruiker de lichten op de 
buitentribune en de buitenbaan uitschakelen. 
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Gebruik geluidsinstallatie 
De geluidsinstallatie voor de buitenaccommodatie mag alleen gebruikt worden na 
toestemming van een trainer en tijdens wedstrijden. 
Het aanpassen van instellingen is niet toegestaan. Eventuele kosten ontstaan door 
onoordeelkundig gebruik zullen op de veroorzaker worden verhaald. 
 
Gebruik buitenaccommodatie 
Tijdens discuswerpen, kogelslingeren en speerwerpen kan de grasmat van het binnenterrein 
beschadigen. Na afloop van de trainingen dienen eventueel onstane kuilen te worden 
weggewerkt/hersteld. 
 
Na gebruik van de polshoog en de hoogspring installaties moet alles worden opgeborgen in 
de daarvoor bestemde ‘garages’. Deze garages moeten ook weer worden afgesloten. 
 
Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd in de kantine. Daar kan men zich ook 
melden als er iets vermist wordt. 
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. Laat dus niets slingeren en laat 
waardevolle spullen thuis. 
 
Fotograferen/filmen 
Het fotograferen en filmen op onze accommodatie is in principe niet toegestaan. Alleen na 
overleg met betrokkenen mag er tijdens trainingen gefilmd/gefotografeerd worden. 
Bij wedstrijden kunnen professionele fotografen aanwezig zijn. Deze hebben hiervoor 
toestemming van het bestuur verkregen. 
Fotograferen/filmen in de kleedkamers, toiletten en behandelkamer is te allen tijde verboden. 
 
Overtreding huisregels 
Overtreding van de huisregels kan leiden tot het ontzeggen van toegang dan wel gebruik van 
materialen door het bestuur van AV Unitas. Zodanige ontzegging zal niet plaatsvinden dan 
na waarschuwing door of namens het voormelde bestuur. 
Tevens bevoegd tot het geven van een zodanige waarschuwing namens het bestuur zijn de 
trainers (hal en krachtruimte). 
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Krachtruimte TEIC 
Toegang tot de krachtruimte van TEIC is slechts mogelijk op door AV Unitas gereserveerde 
uren. Deze uren zijn zichtbaar opgehangen bij de deur van de krachtruimte. 
Toegang en gebruik van de aldaar aanwezige materialen zonder deskundige begeleiding, is 
slechts toegestaan aan leden van AV Unitas en anderen die daarvoor van een bestuurslid 
dan wel een trainer toestemming hebben verkregen. 
Desgevraagd moet kunnen worden vermeld van wie de bedoelde toestemming is verkregen.  
 
Het gebruik van een handdoek op bankjes is vanwege hygiënische redenen verplicht.  
 
Stangen, schijven of halters dienen te worden opgeruimd op de daartoe aangewezen 
plaatsen. Schijven, gewichten e.d. dienen van stangen of toestel te worden verwijderd voor 
zover mogelijk. 
 
De laatste gebruiker van de krachtruimte dient het licht uit te doen, de geluidsinstallatie uit te 
zetten en tevens te controleren of de buitendeuren van de krachtruimte zijn afgesloten!! 
 
 


