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Beheerregels Sporthal Tanthof-Zuid  
24 december 2010 
 

 (Brom)Fietsen is op het sportcomplex Tanthof-Zuid niet toegestaan. Ook moeten 
we een snelle doorgang voor de ambulance garanderen. Daarom het dringende 

verzoek om je (brom)fiets in de fietsenrekken bij de parkeerplaats te zetten.  
 In de beheerdersruimte annex EHBO-ruimte vind je de schakelaars voor het licht 

en de ventilatie van de zaal. De laatste trainer moet het licht en de ventilatie 

uitdoen! Nb. de ventilatie van de kleedkamers mag nooit worden uitgedaan!! 
 Vanzelfsprekend: geen zwarte zolen in de zaal. En: geen straatschoenen in 

de zaal (dus straatschoenen uit of de blauwe hoesjes gebruiken).  
 In de zaal, tegen de achterwand, staan twee lange banken bij wijze van tribune. 

Supporters: trek zaalschoenen aan, of gebruik de blauwe hoesjes.  

 Ook vanzelfsprekend: geen eten en drinken in de zaal. En ruim na afloop van je 
training en wedstrijd het afval alsjeblieft even op (ook van je tegenstanders), dan 

hebben de sporters na jou ook weer een schone zaal. 
 Teltafels en -stoelen staan in de bergingen. Dit zijn speciale (dure) tafels en 

stoelen, die de sportvloer niet beschadigen. Pak dus geen andere tafels en stoelen! 

 De douches in de kleedkamers zijn per kleedkamer en per wand instelbaar door de 
beheerder. Vind je jouw douche te heet of te koud, probeer dan de douche aan de 

andere wand, of in een andere kleedkamer. Vind je geen goede douchetemperatuur, 
geef het dan door aan B&EST (gebouwbeheer@sporthal-tanthof.nl), of via Klachten 
op de website (www.sporthal-tanthof.nl).  

 De laatste gebruiker moet vanzelfsprekend de sporthal op slot doen. Als alle lichten 
van alle drie de voetbalkantines uit zijn, ben je waarschijnlijk ook nog de laatste 

van het gehele sportcomplex. Dit betekent dat je ook het autohek van het 
sportcomplex op slot moet doen. Sluit voor je eigen veiligheid altijd met twee 

personen af! 
 Overdag is complex-coördinator Gerrit van Sprang (06-24112144) op het 

sportcomplex. Hij neemt het beheer van het sportpark en de sporthal voor zijn 

rekening. Is er iets kapot of op, of zie je iets anders dat niet in de haak is, meld het 
dan aan hem of aan B&EST via gebouwbeheer@sporthal-tanthof.nl , of via de 

website. 
 En ten slotte: B&EST is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vernieling van jullie 

eigendommen in de sporthal. Let dus goed op je eigen spullen! 

 
We hopen dat we met deze regels lang van onze mooie, nieuwe, schone sporthal 

kunnen genieten! 
 
Reageren? Via www.sporthal-tanthof.nl of bestuur@sporthal-tanthof.nl 
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