Instructie Openen en Sluiten Sporthal de Slinger.
Sporthal openen:
● Toegangsdeur en deuren naar tribune openen.
● In de stoppenkast aan het einde van de gang alle groene knoppen indrukken zodat alle verlichting,
zowel van de zaal als alle kleedkamers, gaat branden. Je gebuikt hiervoor dezelfde sleutel als van
de toegangsdeur. Hierna de stoppenkast weer op slot doen.

●

Alle kleedkamers nalopen op reinheid en gebreken. Gebreken e.d. via SMS naar Co van Bentum
06-30146764 of Henk van Bentum 06-48 13 87 71 mailen naar
meldpuntvastgoed@houten.nl, dit geldt ook voor de sporthal.

●

De wedstrijdruimte openen. In deze ruimte de wedstrijdkast openen. In deze kast hangt de sleutel
van de kantine
Zet de koffer met tablets in de kantine. Als er nog niemand voor de kantine is, de kantinesleutel
in de wedstrijdkast ophangen aan het haakje (zie foto).
Hierna het hangslot van de Woodpeckerskast openen en weer op het slot doen als de deur open is.
Het hangslot kan dan niet zoek raken. Hierin zitten de aansluitingen voor electra en scorebord.
Als het scorebord uitstaat: De schakelaar zit direct achter de stalen steunbalk aan de
muur van de materialenruimte, rechts van de Woodpeckerskast.
Als de zaalwacht aanwezig is, is het openen klaar.
Sleutels van de zaal mee naar huis nemen, om later te kunnen afsluiten. Beslist NIET aan anderen
geven. De sleutel van de kantine hangt in de wedstrijdkast aan het haakje (of in de kantine als die
open is).

●
●

●
●

Sporthal afsluiten:
●

Sluiten van de sporthal na afloop van de laatste wedstrijd. Als richttijd wordt 2:15 na aanvang
wedstrijd aangehouden. Het kan zijn dat de wedstrijd(en) eerder afgelopen is/zijn.

●

Kantine afsluiten, sleutel van de kantine in de wedstrijdkast hangen en de wedstrijdkast op slot
doen, wedstrijdruimte en de Woodpeckerskast afsluiten.
Zaal en kleedkamers nalopen/ controleren op gebreken en of iedereen er uit is.
Eventuele gebreken/schades melden via SMS naar Co van Bentum 06-30146764 of Henk van
Bentum 06-48138771 mailen naar meldpuntvastgoed@houten.nl. Alle toegangsdeuren afsluiten,
ook die van de tribune/kantine.
Stoppenkast openen en met rode knop alle verlichting uitschakelen (er is 1 knop om het licht in de
gang aan te zetten, deze kan bij de uitgang met lichtknop uit). Soms blijft de rode lamp branden,
ook als alle deuren dicht zijn.

●
●

●

●
●

Daarna stoppenkast weer op slot doen.
Sleutels en koffer met tablets meenemen en weer inleveren bij Lauri Winkel, Koningin
Emmaweg 49 (Sleutel coördinator, 06 516 488 31/ lauri.winkel13@gmail.com)

