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Versiehistorie 
Versie Datum Auteur Opmerkingen 

1.0 Pre-2020 Ger Jan Onrust Eerste versie 

1.9 6 oktober 2020 Maarten van der Zanden Sterk gemoderniseerde versie 

2.0 1 juli 2021 Bestuur H.A.C. Geen veranderingen ten opzichte van 1.9, dus 
exacte tekst zoals bijgesloten in Huishoudelijk 
Reglement 2.00 voor de 2021 ALV. 
 
Niet langer ingesloten in Huishoudelijk 
Reglement. 

 

 



 

Algemeen 
1. Je bent statutair lid van HAC en de Atletiekunie en oefent één of meerdere reguliere (atletiek)onderdelen van de 

Atletiekunie uit.   

2. De leden dienen elkaar (en in voorkomende gevallen natuurlijk ook hun (gast)tegenstanders) te allen tijde sportief te 

bejegenen en in woord en gedrag voortdurend hun bijdrage te leveren aan de goede sfeer en goede naam van de 

vereniging.  

3. Naast de trainer of diegene die daartoe als vervanger door de TC (Technische Commissie) is aangewezen, zie je zelf 

ook toe op het naleven van dit reglement en, samen waken we over elkaars veiligheid.  

4. Iedereen die gebruik maakt van de atletiekaccommodatie, heeft het recht om gebruikt te maken van de binnenbaan 

(baan 1). Baan 1 wordt echter uitsluitend gebruikt voor het snellere/snelste loopwerk. Wanneer je langzamer moet 

gaan lopen is het wenselijk om baan 1 te verlaten. Iedere atleet zal erop moeten toezien dat in de overige banen ook 

gelopen wordt, vaak op het rechte stuk in alle (8) banen.  

5. Tijdens werponderdelen dient het middenterrein vrij te zijn. Aanwijzingen van de trainer(s) dienen strikt te worden 

opgevolgd.  

6. Kogelslingeren is in principe verboden, slechts na uitdrukkelijke toestemming van TC en/of bestuur wordt dit 

toegestaan. 

7. Na gebruik van de baanonderdelen dient alles netjes te worden achtergelaten, zoals zandbakken geharkt en 

afgedekt, hoog springbak teruggeplaatst enz. Alle materialen dienen netjes te worden opgeruimd in de 

materiaalruimten op de daarvoor bestemde plaatsen. De trainer dient erop toe te zien dat dit gebeurt. 

Je traint 
1. Op eigen risico en bij voorkeur niet alleen; 

2. Bij werponderdelen alleen onder toezicht van een meerderjarige die de veiligheid in het oog houdt. 

3. Alleen met toestemming en conform het actuele schema van de trainingen. Hiervan kan in uitzonderlijke gevallen en 

alleen met toestemming van de TC worden afgeweken;  

4. Alleen indien je gezondheid dit toelaat. Bij de geringste twijfel hierover, is training niet toegestaan. Is er twijfel, 

informeer je trainer en raadpleeg een arts. Hervatting kan alleen indien een arts uit onderzoek heeft vastgesteld dat 

daartegen geen bezwaar bestaat;  

5. Te allen tijde veilig! Constateer je grotere of kleinere gebreken aan materiaal en/of omstandigheden die de veiligheid 

in het geding kunnen brengen, staak dan de training/het onderdeel, en maak terstond melding van het gebrek en/of 

de omstandigheid, zodat zo snel als mogelijk maatregelen kunnen worden genomen;  

6. Met gebruik van het juiste en veilige schoeisel, de juiste kleding, geen loshangende sieraden en bedek zo nodig 

piercings;  

7. Op aanwijzingen van de trainer, of zijn/haar aangewezen vervanger. Deze dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 

Van iedereen wordt een actieve deelname aan de training verwacht. Weigering kan leiden tot disciplinaire 

maatregelen door het bestuur;  

8. In principe zonder pauzes. Tijdens de training geeft de trainer binnen alle redelijkheid aan of er toestemming is om te 

gaan eten/drinken/toiletbezoek. Natuurlijk gaat alles in goed overleg;  

9. En ruimt alle gebruikte materialen na afloop weer samen op, op de daarvoor bestemde plek;  

10. Echter, het meenemen op de baan, of het gebruik van enig elektronisch device, is niet toegestaan, tenzij de trainer 

anders beslist;  

11. Maar ook het gebruik van kauwgom op de baan is niet toegestaan;  

12. Maar in geval van onweer, waarbij het tijdsbestek tussen het waarnemen van een bliksemschicht en het horen van 

de donder/knal minder bedraagt dan tien seconden, dient eenieder per direct de atletiekbaan te verlaten en een 

veilig onderkomen te zoeken. Gedacht kan worden aan de kantine of een auto;  

13. Maar het gebruik of de aanwezigheid van soft en/of harddrugs of spierstimulerende middelen is ten strengste 

verboden; 


