
Kleedkamers: Wie zit waar? 

 

Regels voor het schoonhouden van de kleedkamers 

 
We beschikken maar over 4 kleedkamers, alle ploegen gebruiken deze lokalen maar laten ze niet altijd 

achter zoals het zou moeten.  We moeten er dus met z’n allen voor zorgen dat deze schoon worden 

gehouden.  

Het is veel aangenamer voor de ploeg die na u de kleedkamer betreed om over een propere kleedkamer 

te kunnen beschikken.  

Als je met je team hebt getraind, gooi dan even de drinkbekers en lege shampooflesjes in de 

prullenbakken en haal even een trekker door de douche en over de vloer van het lokaal. 

Denk niet van “er zit nog een team na ons in de kleedkamer en die ruimen het wel op” want dan gaan we 

met zijn allen weer denken van “zij hebben die rotzooi ook  laten liggen dus doen wij dat ook maar” en 

blijft alles liggen voor de vrijwilligers die elke dag de kleedkamers opnieuw moeten reinigen. 

Dit moet echt veranderen en wij van K.V.V. Aartrijke zouden dan ook heel graag zien dat vanaf nu na 

elke training ieder team (er zijn enkele teams die dit al doen)  zijn eigen kleedkamer schoonmaakt. 

Dit geld ook voor de wedstrijden op zaterdag en zondag, kijk dan ook even in de kleedkamer van jullie 

tegenstander of deze de kleedkamer proper heeft verlaten. Indien dit niet het geval is, probeer deze dan 

proper te maken voor de volgende bezoekende ploeg aankomt. 

 

Sla  a.u.b.  uw voetbalschoenen niet schoon op de vloer of de muren van de kleedkamers, schoenen 

worden ook niet gereinigd in de douche of in de lavabo. 

Om uw schoenen uit te kloppen hebben we metalen platen voorzien, aan de buitenmuur, aan de ingang 

van het gebouw! Langs de kant van het 2
de

 terrein staat ook een waterbak en borstels om uw schoenen te 

reinigen. 

 

 

         Het bestuur K.V.V. Aartrijke 

  


