Uitleg Altena College
Beste trainers/spelers die in het Altena College gaan trainen,
Een korte beschrijving over de entree en de gang van zaken binnen het Altena College.
1. Hekken openen/sluiten
Het eerste hek (schuifhek) is te openen/te sluiten zonder sleutel.
Het tweede hek heb je wel een sleutel voor nodig, zie foto. Die zit aan je sleutelbos.
Let op bij sluiten:
- Controleer of het hek echt op slot zit;
- Doe alleen het hek op slot wanneer ook de kickboxers weg zijn (staan er nog auto’s?).

2. Ingang naast de hoofdingang
Terrein oprijden naar achterkant gebouw. Links van de
hoofdingang heb je een aparte deur richting de sporthal.
Aan je sleutelbos zit een sleutel voor deze deur.

3. Tussendeur (zelfde sleutel als voordeur)
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4. Kleedkamer deuren (oranje deuren, zelfde sleutel als voordeur)

Via de kleedkamers kom je in de zaal terecht. De lichtknoppen en het tussenschot kun je bedienen in de
‘’controlekamer’’ (in de herenkleedkamer de oranje deur openen).
5. Materiaal
In de jongenskleedkamer hebben we ons materiaal liggen. Leg het materiaal terug op de volgende manier:

Pas op met de voeten, deze kunnen gemakkelijk de zaalvloer beschadigen. Zorg er dus voor dat je zelf de
voeten verplaatst en niet met de voeten gaat rollen!
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6. Overige aandachtspunten
- We hebben de afspraak gemaakt dat we alleen onze materialen gebruiken.
- De zaalvloer is relatief nieuw en daar is het Altena College erg zuinig op. Pas dus op met verplaatsen
van materiaal. Draag altijd zaalschoenen, maar niet met zwarte zolen ivm maken van zwarte
strepen op de vloer. Deel dat ook mede bij je spelers.
- De kleedkamer deuren, de tussendeur en de voordeur dienen op slot gedaan te worden bij het
verlaten van de zaal.
- Het hek alleen op slot doen wanneer iedereen weg is.
- De zaal en kleedkamers schoon achterlaten. Elke dag wordt de zaal gebruikt door het AC, dus zorg
dat het netjes achter gelaten wordt. Vegers zijn aanwezig indien nodig! Je bent hier met elkaar
verantwoordelijk voor.
- Bij problemen/opmerkingen graag contact opnemen met Jurre (0652250708)

