Algemene regels voor het organiseren van een barbecue op het verenigingsterras
Basketballvereniging Grasshoppers hanteert de volgende beleidsregels voor het organiseren van een
verenigings- of teamactiviteit in de vorm van een barbecue op haar verenigingsterras:
a. Het team moet zelf zorgen voor de aan- en afvoer van de barbecues.
b. De barbecue moet opgesteld worden aan de hekwerkzijde van het terras. In verband met de
brandveiligheid mag de barbecue in geen geval worden opgesteld tegen de buitenkozijnzijde van de
verenigingsruimte. In de directe nabijheid van de barbecue moet een brandblusser beschikbaar zijn.
De CVR stelt de brandblusser beschikbaar.
c.

Voor het organiseren van de barbecue wordt en een deel van de verenigingsruimte en een deel van het
verenigingsterras beschikbaar gesteld.

d. Vanwege de afmeting van het verenigingsterras en in het kader van de veiligheid kunnen maximaal
twee teams met eventueel de ouders en begeleiders tegelijkertijd een barbecue organiseren. Dat kan in
de vorm van twee aparte teamactiviteiten of in de vorm van een gecombineerde organisatie van twee
teams.
e. In géén geval is het toegestaan dat teams hun eigen consumpties en assortiment inkopen voor verbruik
in de verenigingsruimte en/of het terras. Consumpties en het overige assortiment dienen tegen de
geldende Grasshopperprijzen te worden afgerekend.
f.

Producten die wel door teams ingekocht of verzorgd kunnen worden zijn bijvoorbeeld: vlees en salades
voor de barbecue.

g. Uiterst belangrijk is het gedrag op het “open terras”. Het voorkomen van alcoholmisbruik en
geluidoverlast naar onze “buren” zijn essentieel. Harde muziek vanuit de verenigingsruimte met
openstaande deuren naar het terras is verboden. Niet alleen het betreffende team maar de vereniging
als geheel wordt hierdoor in diskrediet gebracht.
h. Teams mogen hun eigen versieringen, feestverlichting en partytent(en) meebrengen. In geen geval is
het toegestaan om bevestigingen aan te brengen in de houten betimmeringen, buitenkozijnen en
buitendeuren van de verenigingsruimte.
i.

Na afloop van de barbecue dient het verantwoordelijke team(s) de toiletten van de sporthal, de
verenigingsruimte en het terras schoon achter te laten, inclusief het verwijderen van versieringen,
feestverlichting en partytent(en). Eventuele vetsporen op het terras moeten direct na afloop met heet
sopwater worden schoongemaakt.

j.

Vooraf zullen in overleg met de CVR afspraken gemaakt worden als; eventuele inzet vrijwilligers,
gebruik keuken, het afvoeren van afval etc.. Als sluitingstijd zal het gestelde in het bestuursreglement
gelden.
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