Zaalmanager
Zaalmanagers zijn vrijwilligers van HGC die gedurende de wedstrijddagen
toezicht houden op het gebruik van de Wim Shellekenshal (ballonhal). Op
trainingsdagen worden deze taken uitgevoerd door de trainers, coaches en
managers van de teams.
Met de komst van de Wim Schellekenshal blijft de behoefte aan vrijwilligers
op de zaterdag en zondag bestaan. Tijdens het zaalseizoen zullen dan ook (op
dezelfde manier als tijdens het veldseizoen) diensten worden ingedeeld, nu
als zaalmanager. De “spelregels” blijven dus hetzelfde:








Iedere ouder op HGC wordt minimaal 2x per seizoen per spelend kind
ingedeeld aan de ontvangsttafel/zaalmanager
Men wordt ingedeeld op de dag dat één van de kinderen thuis speelt
Wanneer men niet kan, vangt men dit in eerste instantie op binnen het
team.
Lukt dat niet, kan er geruild worden met iemand uit een ander team,
desnoods andere dag.
Men kan de zaalmanagersdienst afkomen voor € 75,00 per keer.
De verenigingsmanager zorgt voor vervangend personeel. Het is niet
toegestaan zelf personeel in te zetten.
Alle wijzigingen moeten worden doorgegeven via het E-mailadres
vm@hgc.nl

In de hal liggen twee verschillende vloeren: rondom ligt een ‘open’
buitensportvloer. Hier kan water en vuil doorheen. Het eigenlijke speelveld,
de ‘zaalhockeyvloer’ is een dichte, gladde structuur, blauw van kleur en
belijnd met zaalhockey belijning.
De zaalmanagers zien er op toe dat:
 Men de speelvelden (zaalhockeyvloer) alléén betreedt met schone,
droge indoor sportschoenen met een lichte (non-marking) zool (dus
geen strepen achter laten), dit geldt ook voor de scheidsrechters en
begeleiding van de teams.
 Keepers alleen met aangepaste (zaal-)uitrusting de sportvloer betreden.
D.w.z. hoezen over de Legguards en riempjes zonder metalen gespen of
andere metalen onderdelen.
 Toeschouwers de speelvelden niet betreden (en zeker niet met
buitenschoenen).
 De (nood)deuren altijd vrij zijn en de nooduitgangen alleen gebruikt
worden in het geval van nood.
 Er niet wordt gespeeld met de deuren van de sluis.
 Er in de zaal niet gegeten e/o gedronken wordt. Op het veld zijn
uitsluitend bidons en waterflesjes toegestaan.
 Er geen honden in de zaal komen.
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Zaalmanager
Openen en sluiten Wim Schellekenshal (ballonhal):
De Wim Schellekenshal wordt in principe geopend en gesloten door
medewerkers van Q’s Horeca, de Groundsman of de verenigingsmanager.
Mocht geen van deze aanwezig zijn neem dan contact op met de
verenigingsmanager (Hans Wentel / 06-20422810)
Bij het begin van de dienst:
Controleren (en zo nodig corrigeren) of de zaalhockeyhal opgeruimd is, de
inrichting klopt (goals en balken) en de EHBO koffer aanwezig is. Indien
noodzakelijk de prullenbakken te legen.
Grote en kleine calamiteiten:
Bij calamiteiten en/of ernstige verwondingen altijd 112 bellen. Informeer ook
zo snel mogelijk de medewerkers van Q’s Horeca. U bevindt zich in de
ballonhal op de Roggewoning. Het adres voor hulpdiensten is de
Buurtweg in Wassenaar, tegenover nr. 117.
Als de stroom uitvalt, bij brand of een andere grote calamiteit altijd direct de
hal ontruimen. Zolang dat veilig kan via de draaideur en de sluis. Als er haast
bij is de nooduitgangen gebruiken. Houd er rekening mee dat de hal bij
gebruik van de nooduitgangen leegloopt. Als de hal geheel ontruimd
is en dat veilig kan gebeuren, de nooduitgangen weer sluiten.
Pleisters en ijs zijn verkrijgbaar aan de bar. De EHBO-koffers in de hal zijn
niet bedoeld voor kleine verwondingen. Als zo’n koffer wordt geopend moet
deze opnieuw worden gecertificeerd. Dat kost HGC veel geld.
Zaalmanagers zijn geen zaalleiding !
Let op: “zaalmanager” is een andere rol dan “zaalleiding”
De zaalmanager zorgt er namens HGC voor dat de hal op juiste wijze
gebruikt wordt.
De zaalleiding houdt toezicht op het verloop van de zaalhockey wedstrijden,
de tijdregistratie, het scorebord, etc. Deze taak ligt bij één van de twee
deelnemende teams (dus niet persé HGC) en wordt door de KNHB ingedeeld.
Bevoegdheid Zaalmanager:
De zaalmanagers zijn, namens het bestuur, bevoegd spelers de toegang tot
het veld, bij gebruik van verkeerd materiaal, te ontzeggen (o.a. gespen op de
klompen, verkeerd schoeisel, enz…) daarnaast mag de zaalmanagers
personen die wangedrag vertonen de toegang ontzeggen.
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