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Huisregels voor het gebruik van de atletiekaccommodatie  
“Golazo arena”en materialen 

 
(versie november 2015) 

 
 
 

Toegang tot de hal 
Toegang tot de hal is slechts toegestaan aan leden van AVT Heusden en andere gebruikers, mits 
deze andere gebruikers hiervoor toestemming hebben verkregen van het bestuur van AVT 
Heusden. Desgevraagd moet kunnen worden vermeld van wie de bedoelde toestemming is 
verkregen. 
 
Tijdens wedstrijden is, in afwijking van het vorenstaande, ook toegang aan anderen toegestaan 
volgens de alsdan voor die wedstrijden geldende regels. 
 
Toegang enkel met propere zandvrije en moddervrije loopschoenen. 
Spikes max 6 mm (trainer of verantwoordelijke van de groep controleert dit bij iedere  
atleet. 
 
!!!Enkel de glazen hoofdingang gebruiken als ingang of uitgang en niet de nooddeur aan de zijkant 
in de trappenhal. Enkel in geval van nood. 
 
 

Opruimen van materialen 
Gebruikt materiaal dient te worden opgeruimd en teruggeplaatst te worden op de daarvoor 
aangewezen plaatsen. 
 
 
Materiaalgebruik 
Materiaal dient op een verantwoorde wijze te worden gebruikt. Het meenemen van materiaal 
zonder toestemming van Schepers Marcel is niet toegestaan. Bij ondeskundig gebruik is de 
veroorzaker van eventuele schade daarvoor aansprakelijk. 
!! Het materiaal rechts achter in de hoek is eigendom van bepaalde trainers en wordt niet gebruikt 
zonder hun toestemming(Fernando Olivia) 
 
Het gebruik van wedstrijdmateriaal voor trainingen is niet toegestaan.(De Chinese blauw/witte 
horden en de grijze aluminium startblokken) 

 
 
Nuttigen van etenswaren en drankjes 
Het nuttigen van etenswaren en drankjes (met uitzondering van water) in de hal is niet 
toegestaan.  Waterflessen ook opruimen of meenemen na de training! 
 
 
Gebruik licht 
Het is niet toegestaan meer licht aan te doen in de hal dan nodig is voor het betreffende gebruik.  
Na gebruik dienen de lichten te worden uitgedaan door degene die het laatst de hal gebruikt. De 
laatste gebruiker is er voor verantwoordelijk dat het licht wordt uitgedaan bij het verlaten van de 
hal. 
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Verspringbak 
De schoenen of spikes heel goed afstampen en de zandbak enkel verlaten langs de zijde van de 
nadars waar de matten liggen.  
In de toekomst :De bij de verspringbak aanwezige borstel dient na iedere sprong gebruikt te 
worden voor het afvegen van de schoenen en dergelijke  
 
De verspringbak dient na gebruik glad te worden geharkt.  
Het nodige materiaal hiervoor netjes terug op zijn plaats zetten. 
Het zand in de naaste omgeving van de zandbak dient teruggeveegd te worden in de zandbak. 
 
 

Krachtruimte/fitness 
Toegang tot de krachtruimte, evenals gebruik van de aldaar aanwezige materialen zonder 
deskundige begeleiding, is slechts toegestaan aan leden van AVTheusden onder begeleiding van 
een trainer en anderen die daarvoor van Marcel schepers toestemming hebben verkregen. 
Desgevraagd moet kunnen worden vermeld van wie de bedoelde toestemming is verkregen. 
Het gebruik van een handdoek op bankjes is vanwege hygiënische redenen verplicht.  
Stangen, schijven of halters dienen te worden opgeruimd op de daartoe aangewezen plaatsen. 
Schijven, gewichten e.d. dergelijke dienen van stangen of toestel te worden verwijderd voor zover 
mogelijk. 
 
De laatste gebruiker van de krachtruimte dient het licht uit te doen, en tevens te controleren of de 
buitendeuren zijn afgesloten van de krachtruimte!! 
!! het gebruik van de fitness is niet inclusief bij de  huur van de indoorhal voor atletiek.  Deze wordt 
apart verhuurt. 
 
 
 
Afsluiten accommodatie 
De accommodatie wordt afgesloten door de een verantwoordelijke van AVT Heusden.  De 
gebruikers zorgen er wel voor dat de deuren dicht zijn en alle lichten uit. 
 
 
Respecteren van uren 
!! Respecteer de gereserveerde uren en communiceer met andere trainers die gelijktijdig de 
indoorhal gebruiken i.v.m. met gebruik.(zone 1,2,3,4,5,6)  zone 4,5 en 6 goed afspreken en kijken 
omwille van veiligheidsredenen. 
Indien u iets wil wijzigen aan de gereserveerde uren gelieve dit te communiceren met Ludo Billen 
ludo_vikus@hotmail.com  de coördinator van de Golazoarena  

 

 
Overtreding huisregels 
Overtreding van de huisregels kan leiden tot het weigeren van toegang dan wel gebruik van 
materialen door het bestuur van AVTheusden.  
Zodanige weigering zal niet plaatsvinden dan na waarschuwing door Marcel schepers of namens 
het voormelde bestuur.  
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