
 
 

Tijden en gebruik Clubhuis Dommel Inn en Clubgebouw-2 (oud-Geko gebouw) 
Naar aanleiding van niet alleen verzoeken maar helaas ook enkele incidenten heeft het bestuur 

besloten tot onderstaande/bijgaande openstelling en gebruik. Met daarbij de dringende oproep: 

neem uw verantwoordelijkheid en gedraag u als gast, richting personeel en richting meubilair! 

 

       Clubhuis Dommel Inn 

      Openstelling bar Supervisie/bezetting 

Maandagavond bedrijfscompetitie:  19h00 / 00h00  Odette vW / Richard dGr 

 

Donderdagavond    22h00 / 00h00  Wouter-Jan vR / Jan vdM  

 

Vrijdagnamiddag/vooravond:   16h30 / 19h30  Ouders E/F, 2 namen 

 

Vrijdagavond later:    21h30 / 00h00     

In geval van training D2 op doav dan      Richard dGr / Tom Kr 

In geval van training D2 op vrav dan      Barschema 

            

Zaterdag:     14h30 / 18h30  Barschema 

 

Zondag:     12h00 / 18h30-19h00 Barschema 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Toelichting: 

Om het team-/clubgevoel voor de senioren te versterken faciliteert de vereniging niet alleen de 

wedstrijden maar ook de trainingen op donderdag- en op vrijdagavond met, uiteraard beperkte, 

openstelling van de Dommel Inn. Dit onder de navolgende voorwaarden: 

• Er is een verantwoordelijk en acceptabel persoon die dan de bar regelt, tevoren bij de 

barcommissie en bestuur bekend; 

• Helaas vanwege noodzaak  gegeven ervaringen: op zondagavond sluit de tap om 18h30 en 

het clubgebouw om 19h00; 

• Er wordt na afloop opgeruimd en schoongemaakt zodanig dat de andere dag mensen weer 

met goed fatsoen in de Dommel Inn kunnen verblijven; 

• Het gebouw wordt als goede gast gebruikt.  

 

In geval men in het negatieve afwijkt van een normaal/fatsoenlijk gebruik volgen er naar 

personen/team(s) dienovereenkomstige maatregelen . 

 

Clubgebouw-2 (oud-Geko gebouw): 
1. Om meerdere redenen wordt clubgebouw-2 gevrijwaard van alcoholgebruik; 

2. De kantine van het gebouw is slechts beschikbaar voor vergadering, cursus of soortgelijk; 

3. Uiteraard ook voor teambesprekingen van H1 en D1, initiatief en verantwoordelijkheid dan 

bij de trainer-coach en/of manager (die over de sleutel beschikt).  

 

Bestuur MHC De Dommel, november 2017 


