Beste beachhandballers, trainers, coaches, scheidsrechters en vrijwilligers,
e

Welkom bij alweer de 18 editie van het DOS’80 Beachhandbaltoernooi. Het doet ons goed jullie weer
in grote getale te mogen ontvangen!
Omdat er dit jaar het een en ander is veranderd, vragen wij expliciet aandacht voor onze nieuwe
(!) huisregels. Hiermee willen we voorkomen dat jij en je team tijdens het toernooi voor
verrassingen komen te staan. W ij hopen daarbij op jullie begrip en beantwoorden eventuele
vragen graag.
Wat verandert er precies?
1. Net zoals vorig jaar ,is er ook dit jaar sprake van een gesloten terrein. Dat betekent dat het
volledige terrein wordt omheind met hekken en er één centrale ingang is. Deze ingang
vind je aan de kant van de Hoogstraat (ter hoogte van de bibliotheek).
2. Mocht er zich onverhoopt een situatie voordoen die het onmogelijk maakt om de centrale inen uitgang te gebruiken, worden er afhankelijk van de situatie één of twee nooduitgangen
opengesteld.
3. De regels omtrent het meebrengen en nuttigen van zelf meegebrachte etenswaren zijn
gewijzigd (zie onderstaand schema). We vragen je deze informatie te delen binnen je team(s)!
Ondanks het feit dat er straks sprake is van een gesloten terrein, is het voor publiek natuurlijk nog
steeds mogelijk om kosteloos een kijkje te komen nemen bij de wedstrijden. De veldindeling is dit jaar
gewijzigd om mee wisselruimte (eis vanuit de NHV) te creëren.
Let op: nieuwe huisregels!
Omdat veiligheid, gezelligheid en sfeer bij ons hoog in het vaandel staan, zijn gedurende het DOS’80
Beachhandbaltoernooi de volgende huisregels van kracht:
Onderwerp
Het nuttigen van
(zelf) meegebrachte
consumpties
Eten & drinken

Niet toegestaan
Op het terras*.

Toegestaan
Buiten het terras.

Eten & drinken in glas en/of blik is
wegens veiligheidsredenen niet
toegestaan.
Eten & drinken dat tijdens het
toernooi buiten de hekken is verkregen,
wordt niet toegestaan op het terrein**.

Alcoholgebruik

(Zelf) meegebrachte alcoholische
dranken zijn op het hele terrein niet
toegestaan.

Gebruik in- en
uitgangen

Gebruik nooduitgangen zonder dat
daar toestemming voor is verleend door
de wedstrijdleiding of beachhandbalcommissie.

Eten & drinken verpakt in
broodtrommels, plastic zakjes,
pak(jes), bidons, plastic flessen.
Tijdens het toernooi eten en
drinken kopen bij de supermarkt is
toegestaan. De gekochte
goederen mogen alleen buiten de
hekken worden genuttigd.
Alcoholische dranken
verkregen bij De Pas (18+) mogen
zowel binnen als buiten worden
genuttigd.
Gebruik centrale in- en
uitgang.

In alle gevallen is het besluit van de beachhandbalcommissie en/of vrijwilliger leidend. Bij overtreding
van de huisregels mogen de vrijwilligers je de ingang weigeren of van het terrein verwijderen.
* Terras
** Terrein

= onder terras verstaan wij het binnen- en buitengedeelte van De Pas + alle
(buiten)plekken waar tafels en stoelen staan.
= onder terrein verstaan wij de gehele binnenzijde van de omheining.

We vragen je de nieuwe huisregels duidelijk te communiceren binnen jouw team, zodat
iedereen weet wat er wel en niet is toegestaan en meegebrachte consumpties niet onnodig
verloren gaan.
Met vriendelijke groet,
Bestuur & Beachhandbalcommissie handbalvereniging DOS’80

