
Pagina 1 van 2 

 Gebruiksregels clubhuizen en regelementen Scouting Hoogvliet 

In dit document staan de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Deze 
afspraken zijn ter aanvulling op de statuten van de vereniging Scouting Hoogvliet en 
het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland. 

Scouting Hoogvliet beschikt over een prachtige accommodatie en dat willen we graag zo houden. 
Daarom aan iedere gebruiker het verzoek zuinig om te gaan met de clubhuizen, materialen en met het 
omliggende terrein. Tijdens de draaitijden van de onderdelen is in eerste instantie de 
teamleider/leidster de verantwoordelijke persoon die toezicht houdt op verantwoord en oordeelkundig 
gebruik van de accommodaties en de materialen. Uiteraard heeft iedere meerderjarige gebruiker van 
de clubhuizen en het terrein zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. 

Hieronder kunt u de huisregels lezen die gelden tijdens het gebruik van het terrein en de 
accommodatie(s) van Scouting Hoogvliet. 

1. Clubhuizen en terrein

• Het is niet toegestaan om aan de clubhuizen en aan het terrein (constructieve) aanpassingen,
anders dan regulier onderhoud, te verrichten. Indien er aan het terrein of de clubhuizen
(constructieve) aanpassingen moeten worden verricht, zal dit te allen tijde pas na overleg en
toestemming van de beheersstichting verricht mogen.

• Het is niet toegestaan om in de muren of in de kolommen te boren.

• De tussenmuur dient er altijd in te blijven zitten en mag niet zelf weggehaald worden. De muur
is demonteerbaar, maar dit is alleen mogelijk in overleg met de verhuurder en tegen een
meerprijs van €15.

• Fietsen / brommers worden gestald in het daarvoor bestemde fietsenrek. Nooit tegen de
clubhuizen, hekken of bomen.

• Het nieuwe clubhuis kan geen harde klappen van buitenaf verdragen. Het is derhalve niet
toegestaan om met een bal tegen het clubhuis te schoppen.

• Gebruikte materialen dienen na afloop van een opkomst weer opgeborgen te worden, tenzij
hier overleg over is geweest met de andere onderdelen. (Team) leiders zijn verantwoordelijk
voor het juiste beheer van de hun toevertrouwde materialen.

• Er mogen in de clubhuizen allen zachte ballen worden gebruik met het oog op de
verlichtingsarmaturen.

• Het aanleggen van kampvuren mag alleen op de daarvoor ingerichte kampvuurplaats, of in

een barbecuebak/olievat. Tijdens het maken van vuren mag er geen rookoverlast voor

omwonenden optreden. Het vuur mag niet hoger zijn dan 1 meter.

• Het is niet toegestaan papier, afval of puin op het buitenterrein te verspreiden of te begraven.

• Het looppad naar en rond de clubhuizen dienen vrij te blijven i.v.m. de vluchtroutes bij

calamiteiten.

• Schade aan de clubhuizen, duurzame gebruiksmiddelen en/of het terrein dient terstond aan
de voorzitter, of zijn vervanger, van het verenigingsbestuur te worden gemeld.

• Bij gebruik van brandblusmiddelen dient dit onverwijld aan de voorzitter, of zijn vervanger, van
het verenigingsbestuur te worden gemeld. Bij oneigenlijk gebruik van blusmiddelen kunnen de
vulkosten, vervangingskosten of kosten voor verzegeling voor de rekening komen van de
gebruiker.

• In het geval van een noodsituatie in de clubhuizen of op het terrein is een ieder verplicht om

de aanwijzingen van het bevoegd gezag op te volgen.

• Bij evacuatie moeten de gebruikers van de clubhuizen en het terrein zich verzamelen bij het

daarvoor aangegeven evacuatie punt (parkeerplaats voor de flats “park Vossendijk”)

• De teamleider zal zich moeten vergewissen of iedere aanwezige van zijn /haar onderdeel ook
daadwerkelijk heeft verzameld (d.m.v. telling).

• Na gebruik van de clubhuizen en terrein dient:
o De vloer bezemschoon te zijn;
o Afval in de afvalbakken te zijn gedeponeerd;
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o Als de afvalbakken vol zijn (of gedeeltelijk vol met bederfelijk afval) moeten deze 
worden geleegd in de zwarte containers; 

o De afwas te zijn gedaan en de schone afwas te zijn opgeborgen; 
o De binnenverlichting te worden uitgeschakeld; 
o De thermostaat van de centrale verwarming weer op de stand ‘’auto’’ te worden gezet;  
o Alle buitendeuren op slot te worden gedraaid; 
o Het terrein in schone toestand achter te worden gelaten; 
o Het toegangshek te worden afgesloten.  

• Tussen 22.00 uur en 8.00 uur dient men extra rekening te houden met omwonenden voor wat 
betreft geluidsoverlast.  

• Door de groepsraad en stichtingsbestuur vastgestelde gebruiksregels dienen door de 
gebruiker van de clubhuizen en het terrein strikt te worden nageleefd.  

• Op het terrein, in de clubhuizen en tijdens kampen gelden altijd de gedragsregels en het 
huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. 

2. Middelengebruik 

• Het is niet toegestaan om in de clubhuizen of in directe bijzijn van juniorleden te roken. Roken 
mag op het terrein op de zogenoemde rokersplek. Dit is aan de linkerzijkant van het ‘oude’ 
clubhuis bij de daarbij aangegeven bordjes. Restanten van de sigaret dienen in de daarvoor 
bestemde vuurdovende bakken te worden gedeponeerd. Niet op de grond of in het riool. 

• Het is niet toegestaan om tijdens de opkomsten en/of in bijzijn van juniorleden 
alcoholhoudende dranken te nuttigen.  

• Het is nooit toegestaan om soft- en harddrugs te gebruiken op het terrein of in de clubhuizen.  
 

 


