Accommodatie
Clubhuis
Het clubhuis is geheel in eigen beheer en is de centrale plek voor evenementen,
activiteiten, lekker napraten na een training of wedstrijd. Het uitgangspunt is dat alle
leden en de bezoekers van MHC Heesch zich voor elke gelegenheid en het hele jaar door
welkom voelen in ons clubhuis. In het clubhuis wordt geen alcohol geschonken aan
jongeren onder de 18 jaar. Deze regels gelden in alle openbare gebouwen. De mensen
achter de bar zijn op zaterdag ouders van jeugdleden, op zondag veelal senior leden.
Iedereen staat vrij om gebruik te maken van het clubhuis. Denk hierbij aan teamuitjes,
vergaderingen en oefenwedstrijden. Wel dient er dan gebruik gemaakt te worden van de
horeca van de club. Verzoeken van reserveringen van het clubhuis kan je indienen bij
het secretariaat via secretariaat@mhcheesch.nl.
Regels in het clubhuis
De volgende regels gelden wat betreft het clubhuis:
• Opslag van spullen achter de bar, keuken of magazijn enkel na voorafgaand overleg
met barcommissie;
• Geen glaswerk mee naar de velden;
• Iedereen draagt bij aan het schoonhouden van clubhuis en terras;
• Het clubhuis is geen kleedkamer;
• Glaswerk graag terugbrengen naar bar;
• Aanplakken van reclamemateriaal alleen voor sponsoren en altijd i.o.m.
barpersoneel/bestuur;
• Geen onbevoegden achter de bar of in de keuken;
• Honden alleen aangelijnd op de accommodatie en in het clubhuis;
• Ga zorgvuldig om met de spullen van de club.
Bar-faciliteiten
Naast eten en drinken kan je bij de bar terecht voor:
• wedstrijdbal
• verbanddoos
• scheidsrechters fluit
• ice-pack
• telefoonlijst van alle leden
• groene/gele/rode kaarten
Schoonmaak
Eens per week wordt het clubhuis, kleedkamers en toiletten schoongemaakt. Dit vindt in
principe plaats op vrijdag.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen liggen in de bestuurskamer in het clubhuis.
EHBO & AED
In het clubhuis is naast een EHBO kist ook een AED aanwezig. De EHBO kist is achter de
bar te vinden en voor noodgevallen is de AED aanwezig in het materialenhok.

WiFi
In het clubhuis is gratis WiFi aanwezig.
Kleedkamers
Het clubhuis heeft vier kleedruimtes met douches. Wanneer er meerdere teams gebruik
willen maken van de kleedkamers dan wordt dit in onderling overleg met de coaches
geregeld. Van de gebruikers wordt verwacht dat zij de kleedkamer en douches na
gebruik leeg en schoon achtergelaten.
Hockeyvelden en materialen
De teams die op zaterdagmiddag en zondag als eerste spelen, moeten zelf de velden
gereed maken voor de wedstrijd. Dit betekent ook eventuele rommel van het veld (en
dug-out) verwijderen. De teams die het veld als laatste gebruiken zorgen ervoor dat alle
materialen weer worden opgeruimd in het materialenhok en dat rondzwervend afval
wordt weggegooid in een van de grijze containers. Het materialenhok bevindt zich aan
de zijkant van het clubgebouw, links naast de zij-ingang.
Terreinverlichting
Het kunstgrasvelden kunnen verlicht worden. Alleen de trainer mag deze verlichting
bedienen. Vanzelfsprekend mag het licht niet langer branden dan echt noodzakelijk is.
Rookvrije accommodatie
De gehele accommodatie van MHC Heesch is rookvrij.
Beheer
Klusteam
Om het clubhuis hier en daar op te knappen, is er een aantal keer per jaar een Klusteam
actief. Het team bestaat uit een aantal enthousiastelingen dat een aantal (mid)dagen per
jaar in samenwerking met het bestuurslid accommodatie en beheer de nodige
opknapwerkzaamheden aan het gebouw verricht.
Terrein
Het terrein is in beheer bij de gemeente. De gemeente werkt hiervoor samen met een
aantal onderhoudsbedrijven dat, in goed contact met MHC Heesch, zorgt voor het up to
date houden van de velden, doelen, verlichting en omliggend terrein.
De contactpersonen van de accommodatie en kluscommissie vind je hier.

