
Huis- en gedragsregels Petanquevereniging Boules de Boeuf 
 
Fietsen mogen uitsluitend gestald worden in de daarvoor bestemde fietsenstalling. 
 
Auto’s parkeren uitsluitend op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Dus niet in de berm of de 
weg langs de berm. 
 
Geen materiaal zoals boules en tassen achterlaten in de kantine bij sluiting. Deze kunnen op eigen 
verantwoording achtergelaten worden in de bergruimte achter in de hal. 
Rollators dienen achtergelaten te worden in de bergruimte achter in de hal. 
 
Jassen ophangen in de daarvoor bestemde garderobe met kapstokken. Graag waardevolle spullen en 
sleutels eruit halen. De vereniging neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid. 
 
Iedereen onder de 80 jaar dient zich verplicht aan te melden als vrijwilliger in de vereniging. Er zijn 
diverse taken uit te voeren zoals bardienst, onderhoud binnen, onderhoud buiten etcetera. Boven de 
80 jaar is dit op vrijwillige basis. Uitzonderingen in overleg met het bestuur. 
 
Bij het afhalen van consumpties dienen deze direct betaald te worden. Het op laten schrijven is niet 
toegestaan. 
 
Het meebrengen en gebruik van eigen consumpties is in de kantine niet toegestaan. 
 
Eenieder dient bij vertrek de glazen, kopjes etcetera terug te brengen naar de bar. 
 
Na het einde van het laatste spel zal de kantine na 30 minuten en maximaal 1 uur gesloten worden. 
Dit ter beoordeling van de bardienst. Gelieve hier ook gevolg aan te geven zonder hierover te 
discussiëren. 
 
De gehele accommodatie, binnen en buiten, is rookvrij. Met uitzondering van de aangewezen 
rookplek. 
 
Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde bakken. 
 
Na het boulen dient in overleg de baan geveegd te worden. 
 
Ga respectvol om met elkaar! Communiceer met elkaar en niet over elkaar! 
 
Boetes, opgelopen door leden opgelegd door de NJBB, zullen op deze leden verhaald worden. 
 
Honden, met uitzondering van hulphonden, zijn niet toegestaan op de gehele accommodatie. 
Ook  andere huisdieren zijn niet toegestaan. 
 
Er mag geen glaswerk meegenomen worden op de speelbanen. 
 
Alcohol beleid. 
 
Het meebrengen en gebruik van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan. 
Er worden geen alcoholhoudende dranken geschonken aan personen onder de 18 jaar. 
Voor 12.00 uur worden er geen alcoholhoudende dranken geschonken. 
Leidinggevende(n) en barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens hun dienst. 
Bij overmatig drankgebruik, normafwijkend gedrag en agressie kan door de bardienst het schenken 
van alcohol geweigerd worden. Tevens kan men besluiten de betreffende personen uit de kantine te 
verwijderen. 
 


