
Afsluitdienst, doe het goed, dat is ook in je eigen belang! 

Afsluitdienst is de laatste controle van de velden en kleedkamers aan het eind van de voetbaldag. Als 

alle overige teams zich aan de afspraken houden is dit voldoende, als teams hun taken vergeten zijn 

is het aan de afsluitdienst dit alsnog te doen en het te melden bij het wedstrijdsecretariaat. 

De afsluitdienst is een taak waarmee de diverse senioren- en hoogste jeugdteams meerdere malen 

per seizoen worden geconfronteerd. 

Wanneer een team Afsluitdienst heeft is terug te vinden in het programma, op pagina 2 van de 

Nieuwsbrief. 

Wat moet er eigenlijk gebeuren? 

Na afloop van de laatste wedstrijd kunt u de hoofdsleutel, de sleutel met daaraan de sleutels van de 

goals en het hek naar veld 4, ophalen bij onze sleutelbeheerder. 

De velden. 

Controleer of alle netten omhoog zijn en indien mogelijk op slot, controleer of de pupillen goaltjes 

zijn ingeklapt en op slot zijn en controleer of alle hoekvlaggen van de velden zijn verwijderd en zijn 

opgeborgen in het ballenhok. 

Let op of ook veld 4 is gebruikt! Dan moet ook hier worden gecontroleerd of de hoekvlaggen zijn 

opgeruimd en de eventueel gebruikte pupillendoelen. Ook moet worden gecontroleerd of het hek 

naar veld 4 op slot is. 

De kleedkamers. 

Nakijken of kleedkamers opgeruimd zijn achtergelaten, De eventueel achtergebleven spullen worden 

bij het wedstrijdsecretariaat afgeleverd, de theeketels worden meegenomen naar de kantine. 

Indien een kleedkamer niet schoon is achtergelaten, deze alsnog aanvegen en opruimen, tevens 

wordt er melding gemaakt bij het wedstrijdsecretariaat, die het betrokken Eemnesser team 

informeert. 

Controleer of alle deuren op slot zijn 

Check of alle deuren op slot zijn, dus naast het ballenhok, de kleedkamers en die van de 

scheidrechters. Doe het licht in de gang naar de kleedkamers uit. 

De vlaggen. 

De vlaggen voor de kantine weghalen en opbergen in het wedstrijdsecretariaat. Als de vlaggen nat 

zijn dan deze uithangen in kleedkamer 1. 

Tenslotte kan de sleutel worden ingeleverd bij de sleutelbeheerder. 


