GEBRUIKSREGELS VELDVERLICHTING

1. De verlichting is aangelegd om ons veld nog vaker te kunnen gebruiken voor trainingen
en wedstrijden. Laten we er met elkaar veel sportplezier aan beleven.
2. De verlichting mag niet onnodig blijven branden. Dat kost geld van onze leden en
kostbare energie van onze planeet.
3. Alle gebruikers van het softbalveld op een bepaalde avond, zijn samen verantwoordelijk
voor een efficiënt gebruik van het licht. Schuif dit niet af naar een ander, maar regel het
met elkaar. Net als het vegen van het gravel, het opruimen van de honken en de
knuppels en de ballen.
4. De lichtschakelaar hangt buiten aan de oostkant van het gebouw en is te bedienen met
de sleutel die aan een houten klos in de keuken hangt.
Aanzetten van de verlichting: draai de sleutel naar links (richting de I), waarna de sleutel
terugveert. De lampen gaan één voor één aan en zijn na ±20 minuten op volle sterkte.
Uitzetten van de verlichting: draai de sleutel naar rechts (richting de II), waarna de
sleutel terugveert. De lampen zijn onmiddellijk uit.
5. Ruim na afloop van de training of de wedstrijd het materiaal op (honken, knuppels,
ballen, …..), veeg het veld en doe het napraten in de kantine. Dat is gezellig, daar is wat
te eten en te drinken en het licht kan meteen bij het verlaten van het veld uitgedaan
worden.
6. Het licht moet altijd om 23:00 uur uit zijn. Dit staat in de bouwvergunning van Blue Birds,
dus zorg dat het opruimen en vegen dan klaar is.
Mocht iemand zich hier niet aan houden: om 23:05 uur gaat het licht altijd vanzelf uit!
Een reserve sleutel is bij de terreinconsul aanwezig, maar die heet niet voor niets
reservesleutel. Wees zuinig op de hoofdsleutel !
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan contact op worden genomen met het bestuur.

