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Inleiding
Voetbal is een evenement waaraan velen in het stadion en daarbuiten plezier beleven.
Dat is ook de bedoeling en dat moet zo blijven. Bij sv De Treffers heerst een goede sfeer. Toch kunnen er
zich ook incidenten voordoen.
Natuurlijk moeten we optreden en maatregelen treffen om incidenten te voorkomen. Dat is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen: in de eerste plaats voor sv De treffers maar ook voor de
gemeente, de politie en de KNVB. Voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd is een goede organisatie en
samenwerking tussen de verschillende partijen vereist. Er zijn veel mogelijk praktische handreikingen gedaan
om op een goede manier maatwerk toe te passen.
Met het vernieuwde kader voor veiligheidsbeleid wil sv De Treffers een goed verloop van de wedstrijden
stimuleren met als doel voetbal een feest te laten zijn. Hoe dit vorm wordt gegeven, staat in dit kader
omschreven.
Veiligheidsorganisatie
Om een ordelijk verloop van de wedstrijden na te streven en de nader omschreven ordemaatregelen uit te
kunnen voeren heeft sv De Treffers een veiligheidscoördinator aangesteld als verantwoordelijke voor het
inrichten/voeren van de veiligheidsorganisatie.
De veiligheidsorganisatie staat onder leiding van de veiligheidscoördinator in nauwe samenwerking met de
operationeel veiligheidscoördinator.
Taken veiligheidscoördinator:
a) geeft leiding aan de veiligheidsorganisatie en de stewardorganisatie en legt verantwoording af aan
het bestuur;
b) adviseert, stuurt en ondersteunt activiteiten op het gebied van veiligheid en openbare orde;
c) draagt zorg voor bindende en vaste afspraken in overleg met de ketenpartners;
d) draagt zorg voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid, verricht daartoe taken rondom
wedstrijdorganisatie en de wedstrijd (thuis- en uitwedstrijden);
e) is verantwoordelijk voor voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de operationele
veiligheidsorganisatie rondom wedstrijden van het eerste elftal;
f) informeert, indien nodig, de scheidsrechter over de genomen maatregelen.
Veiligheidscoördinator
Plv. veiligheidscoördinator
Email

John Meeussen, secretaris/bestuurslid
Peter de Jong, manager operations/bestuurslid
(operationeel veiligheidscoönator)
veiligheidscoordinator@detreffers.nl

06-25139610
06-50520477

Sv. De Treffers zet standaard 7 ordehandhavers (2 beveiligingsmedewerkers en 5 stewards) in. Deze
ordehandhavers zullen in ieder geval onderstaande taken uitvoeren:
 Toegangscontrole
 Toezicht op alcohol en glaswerk buiten de kantine en bijbehorend terras
 Toezicht op ongeregeldheden langs het veld
De ordehandhavers staan in rechtstreekse verbinding met hoofd beveiliging door middel van portofoons. Bij
constatering van ongeregeldheden zal altijd de veiligheidscoördinator in kennis worden gesteld.
Sv De Treffers zet zich in om personen op te leiden tot voetbalsteward. Naast deze inzet zal sv De Treffers
indien nodig het aantal stewards uitbreiden dan wel beveiligingspersoneel inhuren.
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Handelingsperspectief
De veiligheidsorganisatie gebruikt onderstaand handelingsperspectief:

Gebruik van alcoholische dranken
1. Constatering van overtreding
2. Vriendelijk verzoek om overtreding ongedaan te maken. Bijvoorbeeld door drank af te laten
staan of overtreder naar de kantine of het terras te laten gaan.
3. Indien geen gehoor wordt gegeven dan aangeven dat overtreding moet worden beëindigd en
dat sv De Treffers anders verdere maatregelen moet nemen. Overtreder duidelijk maken dat
ook de club wordt benadeeld door het gedrag. Operationeel Veiligheidscoördinator wordt in
kennis gesteld.
4. Hoofd beveiliging verzoekt vriendelijk de overtreding ongedaan te maken.
5. Indien geen gehoor wordt gegeven dan aangeven dat persoon zal worden verwijderd van het
sportpark. Operationeel Veiligheidscoördinator informeert de politie. Persoon wordt
verwijderd door 3x te vorderen dat deze het terrein moet verlaten, zonder dwang dient
persoon terrein te verlaten.
6. Indien persoon niet zonder dwang het terrein verlaat schakelt de operationeel
veiligheidscoördinator de politie in.
7. Indien persoon wordt verwijderd onder dwang zal een sportparkverbod worden
uitgevaardigd. Hierover wordt de gemeente en de politie geïnformeerd.
Gebruik van non-alcoholische dranken in glas of blik
1. Constatering van overtreding
2. Vriendelijk verzoek om overtreding ongedaan te maken. Bijvoorbeeld overschenken in
kunststof beker
3. Indien geen gehoor wordt gegeven dan aangeven dat overtreding moet worden beëindigd en
dat sv. De Treffers anders verdere maatregelen moet nemen. Overtreder duidelijk maken
dat ook de club wordt benadeeld door het gedrag. Operationeel Veiligheidscoördinator wordt
in kennis gesteld.
4. Hoofd beveiliging verzoekt vriendelijk de overtreding ongedaan te maken.
5. Indien geen gehoor wordt gegeven dan aangeven dat persoon zal worden verwijderd van het
sportpark. Veiligheidscoördinator informeert de politie.
6. Persoon wordt verwijderd door 3x te vorderen dat deze het terrein moet verlaten, zonder
dwang dient persoon terrein te verlaten.
7. Indien persoon niet zonder dwang het terrein verlaat schakelt de operationeel
veiligheidscoördinator de politie in.
8. Indien persoon wordt verwijderd onder dwang zal een sportparkverbod worden
uitgevaardigd. Hierover wordt de gemeente en de politie geïnformeerd.
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Toeschouwers binnen de afrastering
1. Constatering van overtreding
2. Vriendelijk verzoek om overtreding ongedaan te maken. Zonder dwang persoon (inpraten en
3x vorderen) buiten de afrastering krijgen. Operationeel Veiligheidscoördinator wordt in
kennis gesteld.
3. Persoon wordt onder dwang buiten de afrastering gebracht en verwijderd van het sportpark.
Veiligheidscoördinator informeert de politie.
4. Indien persoon wordt verwijderd onder dwang zal een sportparkverbod worden
uitgevaardigd. Hierover wordt de gemeente en de politie geïnformeerd.
Gebruik van vuurwerk
1. Constatering van overtreding. Operationeel Veiligheidscoördinator wordt geïnformeerd.
Eigen veiligheid eerst. Evt. verlenen van eerste hulp.
2. Overtreder wordt aangehouden en direct overgedragen aan de politie.
3. Overtreder ontvangt een sportparkverbod. Hierover wordt de gemeente en de politie
geïnformeerd.
Bezit van vuurwerk
1. Constatering van overtreding. Operationeel Veiligheidscoördinator wordt geïnformeerd.
2. Vuurwerk wordt in beslag genomen en persoon wordt aangehouden. Persoon wordt direct
overgedragen aan de politie.
3. Indien persoon niet meewerkt aan aanhouding, wordt direct signalement doorgegeven aan
de veiligheidscoördinator. Operationeel Veiligheidscoördinator informeert de politie over het
signalement.
Vechtpartij
1. Constatering van ongeregeldheid. Bij betrokkenheid van meer dan 2 personen, dan direct
operationeel veiligheidscoördinator informeren.
2. Partijen worden uit elkaar gehaald en op grote afstand van elkaar toegesproken.
3. In afstemming tussen de ordehandhavers wordt een der partijen verzocht het sportpark te
verlaten. Dit wordt eerst zonder dwang geprobeerd en als dan niet werkt met dwang. Bij
toepassing van dwang wordt de politie geïnformeerd.
4. Indien een dader is aan te wijzen zal een sportparkverbod worden uitgevaardigd.
Tolerantiegrenzen
Alcohol en drugs
1. Op het sportpark mag rondom officiële wedstrijden in beginsel zowel in het clubgebouw als bij enkele
verkooppunten op de tribunes zwak-alcoholhoudende drank worden verkocht en genuttigd (mits
geldende gemeentelijke vergunning).
2. Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar en aan
personen die kennelijk al onder invloed van alcohol zijn.
3. Verkoop van dranken rondom risico wedstrijden geschiedt, behoudens in voor het publiek niet vrij
toegankelijke ruimten, alleen in kunststof of kartonnen bekers.
4. Bij wedstrijden in risicocategorie B en C wordt op het sportpark echter geen alcoholhoudende drank
verkocht en genuttigd, behoudens in voor het publiek niet vrij toegankelijke ruimten en in het
clubgebouw. Bij deze wedstrijden moeten supporters van de uitspelende club dan verplicht
plaatsnemen in het adequaat afgesloten in te richten bezoekersvak.
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5. Sv. De Treffers verplicht zich ertoe dat supporters die onder invloed van alcohol en/of drugs verkeren
niet worden toegelaten tot het sportpark of tot de bus voor het supportersvervoer dan wel worden
verwijderd, indien constatering na toelating plaatsvindt.
6. Bij de toegangscontrole wordt extra aandacht besteed aan het signaleren en weigeren van
supporters die bij aankomst al in beschonken toestand of onder invloed van drugs zijn. Zo nodig
assisteert de politie hierbij.
7. Beveiliging en stewards hebben een signaleringsfunctie bij de handel in en gebruik van (soft)drugs.
De Treffers neemt in haar huisreglement op dat het gebruik van (soft)drugs verboden is. De
stewardorganisatie van sv De Treffers handhaaft dit verbod op het gebruik van softdrugs. De
daadwerkelijke aanpak van handel in drugs en het gebruik van harddrugs is een politietaak.
Spreekkoren en spandoeken
1. Uitingen van discriminatie of andere vormen van kwetsende uitingen via spandoeken worden
geweigerd. Hiertoe worden alle spandoeken bij de toegangspoorten gecontroleerd.
2. Bij spreekkoren zal het Stappenplan Spreekkoren worden toegepast (bijlage 1).
3. Bij kwetsende spreekkoren roept de stadionspeaker het publiek tot de orde. Verder worden, indien
mogelijk, aanstichters via de stewards aangesproken en richt het cameratoezicht zich op de groep
supporters die meedoen aan de negatieve spreekkoren. Aanstichters worden, indien mogelijk, ter
verantwoording geroepen voor de commissie stadionverboden. Ook de veiligheidscoördinator en evt.
supporterscoördinator spelen een preventieve rol bij negatieve spreekkoren: supporters er op wijzen
dat zij De Treffers alleen een dienst bewijzen door de club op een positieve manier aan te moedigen.
Vuurwerk
1. De stewardorganisatie treedt repressief op tegen personen die in het bezit zijn van vuurwerk dan wel
vuurwerk in of rondom het sportpark, met dien verstande dat in het stadion het optreden geschiedt
onder verantwoordelijkheid van sv De Treffers, zo nodig ondersteund door de politie.
2. Indien medewerkers (stewards) mensen aantreffen met vuurwerk of constateren dat zij vuurwerk
hebben afgestoken, dragen zij deze personen over aan de politie.
Bejegening stewards, beveiligingspersoneel, officials en politie
1. Fysiek en verbaal geweld tegen stewards, verkeersregelaars, beveiligingspersoneel, officials en
politie wordt niet getolereerd.
2. Betrokken supporter wordt de toegang tot het sportpark geweigerd of wordt van het sportpark
verwijderd en wordt, indien er sprake is van het lidmaatschap van sv De Treffers opgeroepen om
voor de gedragscommissie te verschijnen.
3. De politie maakt waar nodig een proces-verbaal op.
Veiligheidsorganisatie
1. Sv. De Treffers verplicht zich om de kwaliteit van de bij wedstrijden in te zetten stewardorganisatie te
garanderen, onderhouden en daar waar nodig te verbeteren. Door sv De Treffers wordt zorg
gedragen voor de inzet van gecertificeerde stewards dan wel erkende beveiligers, waarbij de
hoeveelheid mede afhankelijk is van de risicocategorie. Algemeen uitgangspunt is de norm van 1
steward op 100 supporters bij thuiswedstrijden en 1 steward op 25 supporters bij uitwedstrijden.
2. Voor elke wedstrijd worden operationele afspraken gemaakt tussen de veiligheidsorganisatie van sv
De Treffers, gemeente en evt. de politie.
3. De veiligheidsorganisatie van sv De Treffers is primair verantwoordelijk voor de veiligheid op het hele
sportpark (inclusief clubgebouw en parkeerterrein).
4. Sv De Treffers draagt zorg voor een professionalisering van de veiligheidsorganisatie en een
kwaliteitsverbetering van de stewardorganisatie. Daarnaast zullen zowel stewards als barpersoneel
trainingen volgen in het signaleren van overmatig alcohol- en drugsgebruik, omgaan met agressie en
servicegericht denken.
5. De veiligheidsorganisatie van sv De Treffers dient minstens te voldoen aan de eisen die door de
KNVB worden gesteld.
6. Sv De Treffers streeft ernaar om een poule van voor hun taak toegeruste en opgeleide c.q.
gecertificeerde stewards in stand te houden. Eventueel worden gecertificeerde stewards van andere
verenigingen en/of BVO's en particuliere beveiligers ingezet, al naar gelang risico en behoefte.
7. De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus is van toepassing op de stewards.
8. Stewards dienen opvallende, onderscheidende kleding te dragen.
9. De inzet van het aantal stewards heeft een directe relatie met de risico-inschatting.
10. Sv De Treffers draagt zorg voor een effectieve toegangscontrole en voor adequaat cameratoezicht
c.q. -bediening.
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Huisreglement / KNVB reglement
1. Sv De Treffers verplicht zich het huisreglement van hun club op het sportpark zichtbaar kenbaar te
maken. De minimum eisen worden door de KNVB opgelegd. (Reglement van orde: spelregels voor
het publiek, bijlage 2). Hierin zijn de rechten en plichten van supporters vastgelegd.
Ondersteuning aan stewards
1. Bij verstoringen in op het sportpark wordt primair opgetreden door de veiligheidsorganisatie van sv
De Treffers.
2. Het toegangsbeleid incl. fouillering is primair een verantwoordelijkheid van deze
veiligheidsorganisatie.
3. De supportersbegeleiders hebben een signalerende functie richting stewards m.b.t. supporters die
voor de wedstrijd overmatig drank en drugs hebben gebruikt.
4. De supportersbegeleiders zijn de back up voor de veiligheid van de stewards.
Gedragscommissie
1. Aan het niet naleven van het huishoudelijk reglement en de “Zuid”-regels zijn sancties verbonden.
2. Binnen s.v. De Treffers zal de gedragscommissie adviseren over mogelijke sancties als daartoe
aanleiding is.
“Zuid”- regels
1. De accommodatie is een sportpark en daarmee geen hangplek voor jongeren en ook geen
uitlaatplaats voor honden;
2. Elk sportief gebruik van de accommodatie is welkom. Volg de aanwijzingen op het publicatiebord op
welk veld je mag sporten;
3. Tabak? Niet in de kantine. Drugs? NEE !!;
4. Respecteer iedereen. Vrijwilligers zorgen ervoor dat je kunt voetballen;
5. Een pilsje mag: alcohol alléén boven de 18 jaar en IN de kantine;
6. Fairplay. Gedraag je sportief naar iedereen;
7. Fans zijn belangrijk voor elk team. Moedig zoveel en enthousiast als je kan je team aan maar kwets
nooit;
8. Elke mening doet ertoe en afspraak is afspraak. Alleen door samenwerking ontstaan betere ideeën;
9. Respecteer het materiaal. Door zuinig om te gaan met de spullen kunnen we ook nog andere leuke
dingen doen;
10. Scheidsrechters en hun assistenten houden ook van voetbal en doen hun best. Respecteer hun
beslissingen.
Toelichting m.b.t. gebruik alcohol
In 2012 heeft het bestuur van s.v. De Treffers het “Bestuursreglement alcohol in sportkantine De Treffers
2012” vastgesteld. In het bestuursreglement zijn regels neergelegd die waarborgen dat een verantwoorde
verstrekking van alcoholhoudende dranken in de kantine plaatsvindt. Het bestuursreglement is voor
belangstellenden op aanvraag ter inzage. Het verzoek hiertoe dient te worden gedaan bij de
kantinebeheerder of dienstdoende barmedewerker. Tevens is op 1 januari 2014 de nieuwe wettelijke regel
met betrekking tot verkoop en gebruik van alcohol onder de 18 jaar van kracht geworden. S.v. De Treffers zal
deze wettelijke regel navolgen.
Dit betekent o.a.:
1. het drinken van alcohol door personen ONDER de 18 jaar is niet toegestaan – NIX18. Ook niet
als de ouders/verzorgers daarvoor toestemming geven;
2. het (door)geven van alcoholische dranken aan jeugd onder de 18 jaar is niet toegestaan;
3. consumeren van alcohol wordt niet actief gestimuleerd of aangemoedigd;
4. dronken personen worden niet toegelaten in de kantine;
5. voor 12.00 uur wordt er geen alcohol verstrekt of genuttigd, ook voor/aan 18-plussers;
6. voor incidentele activiteiten gelden andere schenktijden.
We verwachten dat iedereen zich houdt aan de wet en dat niet onze kantinemedewerkers hiermee worden
belast.
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Geraadpleegde bronnen:




Handboek competitiezaken amateurvoetbal Seizoen 2016-2017
Handboek Stewarding Amateurvoetbal 2008 – 2012
Gedragsreglement sv De Treffers
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Bijlagen
Bijlage 1

Stappenplan Spreekkoren

Procedure “Bestrijding verbaal geweld”
Het stappenplan is opgesteld volgens de richtlijn “Bestrijding verbaal geweld” van de KNVB.
Preventief beleid voor bestrijding verbaal geweld:
Het bestrijden van verbaal geweld wordt preventief aangepakt op verschillende manieren. Bestuur,
veiligheidscoördinator en stewardorganisatie spelen hier een rol in.
Overleg scheidsrechters:
Een uur voorafgaande aan de wedstrijd informeert de veiligheidscoördinator gezamenlijk met de
veiligheidscoördinator van de bezoekende club en eventueel de politie de scheidrechters omtrent de
procedure “Bestrijding verbaal geweld”.
Gedurende de wedstrijd staat in de directe nabijheid van de 4de official een steward, met een portofoon of
mobiele telefoon waarmee hij rechtstreeks in verbinding staat met de (operationeel) veiligheidscoördinator.
Algemene richtlijnen De Treffers
De Treffers is in beginsel verantwoordelijk voor:
 het gedrag van hun supportersaanhang c.q. leden
 duidelijke tolerantiegrenzen ten aanzien van ongewenste spreekkoren c.q. verbaal geweld en
bekendmaking hierover in het huisreglement.
De inhoud van de negatieve spreekkoren
De KNVB geeft aan dat er sprake is van een negatief spreekkoor indien daarin verwezen
wordt naar:
 verwijzingen naar hoer, ziekte, geslachtsdelen
 alle kwetsende, beledigende, racistische of discriminerende verwijzingen naar ras of bevolkingsgroep
Lengte van de spreekkoren
Een kortdurend, negatief spreekkoor als reactie op bijvoorbeeld een spelmoment leidt niet direct tot
ingrijpen/optreden, aangezien dat (helaas) voorkomt door de emotie die het voetbal kan oproepen waarbij
ingrijpen/optreden eerder escalerend dan de-escalerend kan werken. Een kortdurend negatief spreekkoor is
een spreekkoor dat niet langer dan 10 seconden aanhoudt.
Bij negatieve spreekkoren langer dan 10 seconden zal worden opgetreden / ingegrepen. Deze vorm van
negatieve spreekkoren wordt betiteld als aanhoudend.
Maatregelen tijdens wedstrijd
Bij ongewenste spreekkoren kan het clublied of andere muziek via de geluidsinstallatie worden ingezet om de
betreffende supporters te overstemmen.
Stewards die negatieve spreekkoren constateren, zullen de aanstichters en ten gehoor brengers hierop
aanspreken en corrigeren. Zij zullen bij aanhoudende spreekkoren zeer zichtbaar aanwezig zijn daar waar de
spreekkoren zich voordoen en proberen te registreren wie het met name betreft.
Indien zich aanhoudende negatieve spreekkoren voordoen zal de stadionspeaker de supporters toespreken.
In de wijze van toespreken is een opbouw gemaakt. De eerste keer omroepen zal vooral positief van aard
zijn. Naarmate het spreekkoor zich blijft voordoen zal dit overgaan tot laatste waarschuwingen. Zie het
stappenplan hieronder.
Stappenplan bij aanhoudende negatieve spreekkoren
Stap 1
Indien er sprake is van aanhoudende negatieve spreekkoren zal als eerste stap door middel van het
omroepsysteem getracht worden de spreekkoren direct te stoppen, daarnaast zullen de stewards optreden
tegen aanstichters van de spreekkoren.
Een standaard tekst ligt klaar in de omroepruimte, die bij het sein van de veiligheidscoördinator (VC) wordt
omgeroepen/afgespeeld.
Voorbeeldtekst:
Beste supporter,
De Treffers en <naam tegenstander> zijn tegen kwetsende spreekkoren. Bij voetbal hoort emotie,
maar wij vragen u vriendelijk doch dringend uw club hierbij positief te ondersteunen. Steek uw
energie niet in zaken die schadelijk zijn voor uw club, maar moedig uw club aan.
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Stap 2
Indien het omroepen van de standaardtekst niet leidt tot het stoppen van de aanhoudende negatieve
spreekkoren zal de VC de stadionspeaker instrueren vanuit zijn positie op te roepen om te stoppen. Hiervoor
wordt onderstaande tekst als leidraad gebruikt.
Voorbeeldtekst:
Beste Supporter,
Hier volgt nogmaals een dringend verzoek aan u allen.
In het belang van uw club verzoek ik u nadrukkelijk uw negatieve spreekkoren ogenblikkelijk
definitief te stoppen. Het is onsportief en kwetsend en u bezorgt hiermee uw club grote
problemen. Indien u niet stopt is De Treffers genoodzaakt de wedstrijd te laten stilleggen. Support
uw club alstublieft op een positieve manier. Bedankt voor uw medewerking.

Stap
3
Indien
de
aanho
udend
e
negatieve spreekkoren ondanks de genomen maatregelen blijven voortduren kan worden besloten dat de
wedstrijd wordt stilgelegd, waarna de spelers, scheidsrechter en trainers (tijdelijk) het veld verlaten en de
kleedkamer ingaan.
De VC van De Treffers zal in overleg met de operationeel commandant van politie, het bestuur en VC van
bezoekende club dit besluit nemen en 4e official hiervan in kennis stellen.
Tijdens de onderbreking overleggen de VC van beide clubs en de operationeel commandant van politie met
de scheidsrechter in hoeverre het vooraf vastgestelde beleid (staken / niet staken) wordt gehanteerd. Dit is
afhankelijk van de situatie in het stadion.
Streven is de mogelijkheid tot hervatting van de wedstrijd.
Tijdens de afkoelingsperiode richt de voorzitter van De Treffers zich tot de supporters en zal een laatste
oproep doen onmiddellijk te stoppen met de spreekkoren. Hiervoor wordt onderstaande tekst als leidraad
gebruikt.
Voorbeeldtekst:
Beste supporter,
Hier volgt een allerlaatste waarschuwing met betrekking tot negatieve spreekkoren.
Bij voortgang of herhaling hiervan, zal deze wedstrijd onherroepelijk moeten worden gestaakt en
zullen er vervelende sancties worden opgelegd aan uw club. Daarom nog eenmaal een zeer
dringend verzoek om de negatieve spreekkoren nu direct te beëindigen, zodat deze wedstrijd
normaal kan worden uitgespeeld!
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Bijlage 2
Reglement van orde: spelregels voor het publiek
Het betreden van en verblijven op de terreinen van het sportpark geschiedt onder meer onder de volgende
voorwaarden en spelregels:
1. dat men instemt met fouillering;
2. dat het verboden is voorwerpen waarmee de orde verstoord kan worden, alsmede alcoholhoudende
dranken en verdovende middelen mee op het sportpark te nemen;
3. dat het verboden is vuurwerk mee op het sportpark te nemen;
4. dat het verboden is het speelveld te betreden;
5. dat men aanwijzingen van het ordepersoneel en de politie ten behoeve van de ordehandhaving altijd en
onverwijld opvolgt;
6. dat het ordepersoneel en de politie te allen tijde gemachtigd zijn bij overtreding van een van deze
spelregels of bij ordeverstorend gedrag personen, in het bezit van een geldig toegangsbewijs, onder
inname hiervan zonder terugbetaling van het entreegeld, de toegang te weigeren of van het terrein
te verwijderen;
7. dat men verplicht is, desgevraagd, een geldig identificatiebewijs te tonen (Wet ID);
8. dat ter beveiliging van goederen en personen gebruik wordt gemaakt van videocameratoezicht;
9. dat het bestuur van s.v. De Treffers elke aansprakelijkheid voor schade door het betreden van en verblijven op het sportparkterrein uitsluit.
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