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Huisregels CVV de Jodan Boys 
 
Bij het betreden van het sportcomplex gaat men akkoord met de huisregels en de reglementen van 
CVV de Jodan Boys. 
Bij overtreding van de huisregels en\of het reglement wordt u van het terrein verwijderd. Als u een 
strafbaar feit begaat wordt aangifte gedaan bij de politie Hollands Midden. 
 
Algemene regels: 
 

• aanwijzingen gegeven door de dienstdoende stewards, ordebewaarders of 
veiligheidspersoneel dienen direct te worden opgevolgd; 

• Indien, bij de ingang of op het complex geen medewerking wordt verleend bij een eventuele 
controle kan de toegang worden geweigerd, of kan uitzetting volgen; 

• Wanneer door stewards of cateringmedewerkers wordt gevraagd een legitimatie bewijs te 
tonen is men hiertoe verplicht; 

• alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen boven de 16 jaar; 
• CVV de Jodan Boys is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade en diefstal en/of schade 

van/aan goederen. 

 
Supporters: 
 

• supporters van de bezoekende vereniging kunnen een eigen vak toegewezen krijgen. Dit 
“uitvak” is gelegen achter de korte zijde van het veld (overzijde kantine); 

• Indien bovengenoemd vak is ingericht dienen de supporters van de bezoekende vereniging de 
gehele wedstrijd in dit vak te blijven. (koffie – fris en versnaperingen zijn verkrijgbaar in de 
koffiecorner). 

 
Het is verboden 
 

• hard- en softdrugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen; 
• door uzelf aangekochte alcoholhoudende drank mee te brengen of te nuttigen op het complex, 

of in de gebouwen van CVV de Jodan Boys; 
• overmatig alcohol te gebruiken; 
• vuurwerk en fakkels in het bezit te hebben en/of af te steken; 
• confetti, serpentine en ander brandbaar materiaal te gooien; 
• vlaggenstokken mee te nemen op het complex; 
• slag-, steek-, of stootwapens, in het bezit te hebben; 
• vuurwapens in het bezit te hebben; 
• geweld te gebruiken of met geweld te dreigen; 
• zich discriminerend uit te laten; 
• andere gasten lastig te vallen; 
• glaswerk en alcohol houdende drank vanuit de kantine – sponsorruimte mee naar buiten te 

nemen. (Uitzondering is het nuttigen van (fris)dranken en alcoholhoudende dranken op het 
afgebakende terras mits uitgeschonken in plastic bekers); 

• op plaatsen te komen die niet voor publiek zijn bedoeld (speelveld – kleedkamers en niet 
openbare ruimten); 

• nooduitgangen te openen zonder zeer dringende noodzaak; 
• de doorgangen bij de nooduitgangen te belemmeren; 

 
 
 
NB. Wij doen er alles aan supporters gastvrij te ontvangen. Mocht een supporter zich echter door een steward, ordehandhaver 
of andere vrijwilliger onheus behandeld voelen, kan hij / zij tot uiterlijk 6 weken na het voorval een schriftelijke klacht in dienen. 
Deze dient gericht te zijn aan: CVV de Jodan Boys, Algemene zaken t.a.v. de heer. R.J.M. Straver p/a Heesterlaan 53, 2803 BJ 
Gouda 


