
 
 Reglement ‘Anton den Hartog velden’ 
 VC WIK Groot-Ammers 
 Sportlaan 1 te Groot-Ammers  

 
 
 De ‘Anton den Hartog velden’ (hierna AdH) zijn officieel eigendom van Gemeente Molenland. Gemeente 

Molenlanden heeft Volleybal Club WIK uit Groot-Ammers recht van opstal verleend voor de realisatie van 3 

beachvolleybal velden. Namens VC WIK is de Beachcommissie de beheerder van het terrein en daarop alle 

georganiseerde activiteiten. Om het gebruik van de velden voor iedereen duidelijk te maken zijn 

reglementen opgesteld. 

 

Reikwijdte  

Iedere gebruiker van de ‘AdH’ wordt geacht deze reglementen te kennen en is verplicht deze na te leven. 

 

Aanvraag  

Leden van VC WIK kunnen een veld (of velden) reserveren. Dit doen zij door op www.vcwik.nl in de 

beachvolleybal agenda een tijdstip in te plannen.  

 

Ook ‘externe’ gebruikers kunnen een veld (of velden) inplannen. Dit kan gebeuren door de 

Beachcommissie een e-mail te sturen met daarin de aanvraag, met datum, tijd en reden. De mail kan 

worden verstuurd naar beach@vcwik.nl. 

 

Parkeren  

Fietsen moeten op het terrein van de ‘AdH’ worden geplaatst (aan de binnenkant van het hek). Voor 

auto’s is er parkeergelegenheid ‘buitendijks’, aan de noordzijde van de (zomer)dijk.  

 

Clubleden van Motorclub Vogelvrij (buren) moeten te allen tijde hun clubhuis zonder hinder kunnen 

betreden. 

 

Toegang  

De poort naar de velden en de deur van de materiaalopslag (container en keetje) zijn beveiligd met een 

slot. Sleutels van deze sloten kunnen worden opgehaald bij een lid van de Beachcommissie. Elk lid van de 

Beachcommissie is in het bezit van een set sleutels. Na gebruik dient de materiaalopslag en de poort 

afgesloten te worden en de sleutels worden teruggebracht.  

 

Gebruik  

Materialen uit de opslag  

Alle in de opslag aanwezige materialen kunnen gebruikt worden. De materialen dienen na gebruik op 

dezelfde wijze worden teruggeplaatst in de opslag. Schade aan de materialen dient te worden gemeld bij 

een lid van de Beachcommissie. Eventuele kosten kunnen worden doorberekend.  
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De opslag bevat de volgende materialen:  

• 4 netten met elk 2 antennes;  

• 3 sets lijnen;  

• beachvolleyballen;  

• prullenbakken;  

 
Eigen materiaal  
Naast het materiaal uit de opslagcontainer is het mogelijk om eigen materiaal mee te nemen mits dit is 
afgestemd met een lid van de Beachcommissie. De gebruiker is verantwoordelijk voor eigen materiaal en 
voor de schade die door hem of andere gebruikers wordt toegebracht.  
Gebruik velden en terrein  
Als men een andere activiteit dan beachvolleybal wil houden/organiseren, dan dient dit afgestemd te 
worden met de Beachcommissie. De ‘AdH’ zijn echter in hoofdzaak bedoeld voor het spelen van 
beachvolleybal. Onderverhuur is ten strengste verboden.  
 
Geluidsapparatuur  
Men is vrij eigen geluidsapparatuur te gebruiken mits dit niet leidt tot overlast. Leden van Motorclub 

Vogelvrij, Tennisclub TC‘73 en omwonenden mogen geen overlast ervaren. 

 

Verantwoording  

Gebruik van de ‘AdH’, het terrein en de materialen geschiedt op eigen risico. De Beachcommissie (en 

daarmee VC WIK) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel 

immateriële schade die de gebruiker(s) van de locatie en/of door gebruik van materialen mocht(en) 

ondervinden.  

 

Consumpties  

Men is vrij eigen consumpties te nuttigen mits deze ook worden opgeruimd. Prullenbakken in de opslag 

zijn niet bedoeld voor het deponeren van afval tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door 

de Beachcommissie.  

 

Beachcommissie  

De Beachcommissie bestaat uit:  

 

Naam      Telefoonnummer  

Henk den Boer ( hoofd contactpersoon )  06-51478862  
Rik de Graaf    06-50590160  
Tim den Hartog    06-14624087  
Remon Korevaar    06-53911035 
Abram Spelt    06-12989085 


