
REGLEMENT  KUNSTGRASVELD  VAN  DE  VV.WORKUM. 
 
Alle betrokkenen rondom de vv.Workum hebben  de verantwoordelijkheid om toe te zien op de 
naleving van onderstaande  regels voor het gebruik van het kunstgrasveld. 
 
Verontreinigingen zijn funest voor elk kunstgrasveld, ook de levensduur van een kunstgrasveld heeft 
hier natuurlijk onder te lijden. 
Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat het veld in goede staat blijft, door de regels op te volgen. 
Als dit  gebeurt kan onze club veel plezier beleven aan het kunstgrasveld! 
 
De  Kunstgras-regels. 
- Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen  op het kunstgras.   
- Voor je het veld op gaat, de matten gebruiken.                                                                 
- Betreed het veld alleen via de toegangshekken. 
- Niet over de veldafscheiding klimmen. 
- Niet aan doelen of doeltjes gaan hangen. 
 
-Geen kauwgum, eten of drinken op het veld. ( water in bidons is toegestaan ) 
-Geen glaswerk en blikjes op of rondom het veld. 
-Het veld mag absoluut  niet betreden worden met rookwaren en/of vuur. 
-Geen zware of puntige objecten op het veld 
-Geen honden of andere dieren. 
 
-Alleen het veld bespelen met voetbalschoenen met noppen, dus geen sportschoenen! 
- het gebruik van stalen noppen is verboden! 
 -Met platte schoenen op het veld lopen is niet zo goed, dit waar mogelijk zoveel mogelijk beperken! 
-Niet expres tegen de omheining schieten. 
- Het slepen met de doelen is niet toegestaan!!  ( graag optillen en verplaatsen / verrijden ) 
-De  oefendoelen blijven vanaf maandag  t/m vrijdag op het kunstgrasveld staan. 
 
-Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, de teamleider,de trainer,verzorger en                 
bij wedstrijden de scheidsrechter en zijn assistenten.  
-Alle toeschouwers dienen zich achter de veldafscheiding op te houden, het staan tegen de 
binnenkant van de veldafzetting is niet toegestaan. 
 
-Houd het terrein en de voetpaden rondom het veld vrij van afval! 
-Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels  kunnen schadelijk zijn 
voor de wasmachine 
 De vv.Workum is niet aansprakelijk voor eventuele schade ! 
 
Bij  Sneeuw, IJsvorming. Vorst (afhankelijk van het aantal graden) en Opdooi  kan er niet worden 
getraind en gespeeld op het kunstgrasveld. 
 
Het bestuur van de vv.Workum hoopt  op  medewerking en begrip van een ieder en zal niet 
schromen om bij voorkomende  overtredingen maatregelen te nemen tegen diegenen die zich niet 
aan de afspraken gaan houden! 
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