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Beste bezoekende vereniging, beste bezoekers, 
 
Welkom op sportpark Oud Wulven. Hierbij willen wij de bezoekende vereniging vooraf zo veel 
mogelijk informeren van wat er verwacht kan worden bij aankomst op ons sportpark:  
 
 
Bezoekers en sportpark 

• Toeschouwers zijn welkom op ons sportpark. 
• Roken is alleen toegestaan op het terras. 
• Parkeren uitsluitend op de bestemde parkeerplaatsen en bij aanwezigheid van een 

parkeerwachter dienen de aanwijzingen te worden opgevolgd. 
• Fietsen, scooter- en motorrijden op het sportpark is niet toegestaan.  
• Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken gegooid te worden. 
• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische dranken te nuttigen op ons sportpark. 

Teams 
• Op wedstrijddagen zijn kleedkamers beschikbaar. 
• De trainer/ team manager en scheidsrechters melden zich bij het wedstrijdsecretariaat. Het 

wedstrijdsecretariaat is in de kantine op de begane grond. 
• Het is belangrijk dat de spelers en begeleiding van teams na afloop van een wedstrijd zo 

snel mogelijk de dug-out leegmaken en het veld verlaten. 
• Bezoekende teams dienen zelf voor EHBO-spullen te zorgen. De AED hangt in de kantine. 

 
Kleedkamers 

• Op wedstrijddagen zijn kleedkamers en douches beschikbaar. Deze worden toegewezen 
door het wedstrijdsecretariaat. 

• Tassen en kleding dienen meegenomen te worden naar het veld. 
• In verband met het geringe aantal kleedkamers zijn er voor de jeugdteams O7 t/m O10 in 

principe geen kleedkamers beschikbaar op zaterdag. Zij dienen omgekleed naar het 
sportpark te komen. 

 
Clubhuis 

• Het clubhuis is toegankelijk voor het wedstrijdsecretariaat. 
• Het horecagedeelte van het clubhuis is open voor drinken en etenswaar volgens de op dat 

moment geldende voorwaarden. Aanwijzingen van het kantinepersoneel dienen te allen tijde 
te worden opgevolgd. 

• Alcoholische dranken worden alleen verstrekt aan personen vanaf 18 jaar. 
• Op zaterdag en zondag tot 13.00 uur worden er geen alcoholische dranken verkocht. 
• In het clubgebouw mag niet worden gerookt. Roken is alleen toegestaan op het terras. 

 
 
Mochten er vragen zijn dan kunnen deze via email gedeeld worden aan: bestuur@svhouten.nl.  
 
Hartelijk dank voor de medewerking. Wij hopen dat u een prettig verblijf zult hebben op het 
sportpark van S.V. Houten! 
 
 
 
Het bestuur van S.V. Houten 
 


