
Terrein en clubgebouw FCC de Kombocht. 

Bij het betreden van dit terrein gaat u akkoord met hetgeen hieronder is bepaald en omschreven 

door het bestuur van FCC de Kombocht. 

1. Respect voor elkaar.

 Behandel iedereen met respect, (verbale) agressie wordt in geen enkele vorm 
getolereerd, niet tijdens of na wedstrijden, trainingen en/of andere clubactiviteiten.

2. Volg ten alle tijde de aanwijzingen van de bevoegde personen op.

 Bevoegde personen zijn bestuursleden, kantine medewerker(s).
3. Houd het terrein en clubgebouw netjes.

 Gooi afval in de vuilnisbak.
4. FCC de Kombocht is een deels rookvrije sportclub, (rookvrije generatie).

 Er is een rookhoekje gecreëerd achter de kantine, roken op de rest van het terrein is 
niet togestaan.

5. Geen onbevoegden achter de bar.

 Alleen barvrijwilliger(s) mogen zich achter de bar en in de keuken begeven.
6. Fietsen.

 Voor en tussen de trainingen door geen fietsen plaatsen rond de baan, op het terras 
of tegen het clubgebouw aan. Wordt er niet getraind dan worden de fietsen 
geplaatst in de gele rekken op het gras tegenover de kantine.

7. Baanafscheiding.

 Blijf altijd achter de hekken langs de baan, let op dat uw kinderen niet de baan 
oprennen.

8. Houtwal.

 Vanaf de 3de kombocht tot aan het clubgebouw ligt een houtwal, dit is de afscheiding 
tussen ons terrein en Fort Werk IV. Het is niet toegestaan hier op/over te klimmen.

9. Fiets en looppad.

 Het fietspad dat voor het clubgebouw langs loopt is tijdens trainingen/wedstrijden 
alleen toegankelijk voor rijders, voetgangers lopen via het terras en het hoger 
gelegen voetpad richting parc-ferme en startheuvel.

10. Aansprakelijk voor toegebrachte schade.

 Het toebrengen van schade aan het pand, terrein of bezittingen van derden, behalve 
de schade veroorzaakt tijdens behoedzaam gebruik, wordt beschouwd als 
vandalisme. De toegebrachte schade zal worden verhaald op persoon die de schade 
heeft veroorzaakt.

11. Aangifte bij diefstal.

 Bij iedere vorm van diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie.
12. Betreden op eigen risico.

 Het betreden en gebruik maken van de faciliteiten geschiedt op eigen risico. De 
vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal, verlies of schade van 
eigendommen. Let zelf goed op je eigendommen. 

Bestuur FCC de Kombocht. 




