
Overasselt, 4 maart 2022 

Beste ouder(s), verzorger(s) 

Wat zijn wij blij dat iedereen weer kan sporten en dat we naast onze leden ook hun ouders, 

broertjes, zusjes, opa’s en oma’s, kortom iedereen, weer welkom mogen heten op ons mooie park. 

Ons heeft de vraag bereikt of de jeugd ook buiten de trainings- en wedstrijdtijden op ons park mag 

voetballen. Wij weten dat er voor de (oudere) jeugd in ons dorp weinig voorzieningen zijn en wij 

zouden dit dan ook graag faciliteren. 

Bestuur en maandagmorgenploeg hebben samen enkele spelregels opgesteld waar iedereen zich aan 

moet houden, zodat het park ook buiten de trainings- en wedstrijdtijden open kan: 

• Gebruik alleen veld 4 en 5 | zie bijgevoegde tekening.  

• De tent naast de kantine is niet toegankelijk, ook niet bij slecht weer. 

• Zet de goals als je deze verplaatst terug naar waar ze stonden. 

• Maak op het park (gebouwen, hekwerken, velden, parkeerplaats) niets kapot. Als dit per 

ongeluk toch gebeurt, meld dit dan aan Cor Gerrits (06 51 75 09 77) 

• Glaswerk op het sportveld is ten strengste verboden. Dit om gevaarlijke situatie op of buiten 

het veld te voorkomen. 

• Gooi restafval in de prullenbak en laat geen rommel achter. 

• Laat de oudijzerbak met rust.  

• Roken is uiteraard niet toegestaan. We zijn een rookvrij park. 

• Zorg dat de buurt geen geluidsoverlast heeft (door bijv. gebruik van audio). 

Achtergrond bij deze spelregels: 

Iedere maandagmorgen staat er een ploeg van wijze en handige heren en een dame op de Passelêgt 

klaar om allerhande onderhoud, beheer en schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. Zij zien ook 

graag dat onze jeugd plezier heeft op het park. Hoe frustrerend is het, wanneer deze ploeg regelmatig 

geconfronteerd wordt met: (1) velden 1 en 2 die rust nodig hebben en toch bespeeld zijn, (2) troep die 

niet is opgeruimd, (3) verplaatste goals die niet zijn teruggezet tot (4) soms zelfs vernielingen.  

Als we deze spelregels met elkaar af kunnen spreken, dan is onze jeugd van harte welkom op het 

sportpark. 

Tot slot 

• OVB kan buiten de trainings- en wedstrijdtijden geen (sociaal) toezicht houden en daarmee 

verantwoordelijkheid nemen. Het is aan u als ouders/verzorgers om in te schatten of u kind 

alleen kan verblijven op het sportpark en de regels in acht kan nemen. 

• Wij vragen u bijgaande spelregels met uw kind te bespreken. 

• Mocht uw kind zich niet aan de regels houden, dan informeren wij u. Mocht er sprake van 

vernielingen en daarmee verbonden kosten zijn, dan richten wij ons tot u/uw kind. 

• Mochten spelregels vaker overtreden worden, dan zal het park helaas voor iedereen 

gesloten worden. 

We hopen dat we hiermee voor iedereen prettige en werkbare afspraken hebben gemaakt en dat de 

jeugd veel voetbalplezier mag beleven! 

Mede namens de maandagmorgenploeg,  

Het Bestuur 
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