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INSTRUCTIE SLEUTEL SPORTHAL

Openen op zaterdag:
1. Haal het sleutelsetje op bij Henk van Leusden. Henk is op zaterdagochtend als

eerste in de sporthal en geeft training aan de kleinste basketballers. (Het sleutelsetje
bevat een sleutel van de sporthal en van de kantine.)
Let op! Wanneer de eerste wedstrijd later dan 11 uur begint, dan dient het
sleutelsetje eerder bij Henk opgehaald te worden. (Henk is in de sporthal aanwezig
tot circa 10:30 uur.)

2. Open de kantine. De koffer met de kastsleutels en de tablets liggen in de kantine.

Sluiten op zaterdag:
● Wanneer er in hetzelfde weekend ook op zondag wedstrijden zijn, dient het

sleutelsetje gebracht te worden naar de teammanager van het team dat op zondag
de eerste wedstrijd speelt (zie corveeschema!). Via de Teammanager-groepsapp kun
je eenvoudig contact leggen met de verschillende teammanagers.

● Wanneer er in hetzelfde weekend op zondag geen wedstrijden meer zijn, dient het
sleutelsetje gebracht te worden naar Henk van Leusden:
Odijkseweg 32, Houten (06 10262088)

Openen op zondag:
1. Je ontvangt het sleutelsetje van de teammanager van de laatste zaterdagwedstrijd

(zie corveeschema!). Via de Teammanager-groepsapp kun je eenvoudig contact
leggen met de verschillende teammanagers.

2. Open de kantine. De koffer met de sleutels en de tablets liggen in de kantine.

Sluiten op zondag:
● Breng het sleutelsetje naar Henk van Leusden:

Odijkseweg 32, Houten (06 10262088)



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 48137936, dit geldt ook voor de sporthal.

● De wedstrijdruimte openen. In deze ruimte de wedstrijdkast openen.
● Open de trainingskast met de ballen door het hangslot te openen. (Hang het hangslot

weer op het slot van de deur, zodat het hangslot niet zoekraakt.) In deze
‘Woodpeckerskast’ zitten de aansluitingen voor elektra en grote scorebord.

● Als het scorebord uit staat: 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.
● Het sleutelsetje dient in de kantine in de koffer achtergelaten te worden.



SPORTHAL SLUITEN:

● Wedstrijdkast op slot doen. Wedstrijdruimte en de ‘Woodpeckerskas’t afsluiten.
● Zaal en kleedkamers nalopen/controleren op gebreken en of iedereen er uit is.

Eventuele gebreken/schades melden via SMS bij Co van Bentum 06 48137936
● De gebruikte tablets moeten na de laatste wedstrijd in de kantine worden

achtergelaten en worden aangesloten, zodat deze worden opgeladen.
Koffer, tablets en kastsleutels kunnen in de kantine achtergelaten worden! (Neem
alleen het sleutelsetje mee!)

● Kantine afsluiten.
● Alle toegangsdeuren afsluiten, ook die van de tribune (boven).
● Stoppenkast openen en alle verlichting uitschakelen (de verlichting in de gang kan

eventueel nog bij de buitendeur worden uitgedaan).
Let op! Als de rode lamp blijft branden, dan staat er nog een deur open. Controleer
dan alle deuren!

● Daarna stoppenkast weer op slot doen.
● Buitendeur van de sporthal afsluiten en de sleutels brengen naar de teammanager of

Henk van Leusden (zie instructie ‘sleutel sporthal’, bovenaan).


