
 
 

 
 
 

                                                                      Huisregels 1 juni 2021  

Algemeen Het wel en wee van het Denksportcentrum is een verantwoordelijkheid van- en wisselwerking 
tussen - leden/bezoekers, de horecamedewerkers en - leiding, de wedstrijdleiders, de clubs en de beherende 
stichtingen Hans Kreijns Fundatie en Denksportcentrum Rotterdam. 

1. Bezoekers letten er tijdens hun aanwezigheid op om de ruimte netjes en schoon te houden, eigen 
spullen op te ruimen, jassen in de garderobe te hangen. Gebruikte (spel) materialen worden na 
afloop op de gebruikelijke wijze terug gebracht. 

2. Bezoekers dragen mede zorg voor een prettige en/of gezellige sfeer. Beleefde omgangsvormen zijn 
gewenst. Tijdens de speelmomenten wordt verzocht de mobiele telefoon op stil te zetten  

3. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen worden aangesproken, 
gewaarschuwd en in uiterste instantie worden verwijderd door de verantwoordelijke (vrijwillige) 
medewerker van dat moment. 

4. Bezoekers worden verzocht aanwijzingen van het personeel, de wedstrijdleiding en aanwezige 
functionarissen van de clubs op te volgen.  

5. Bezoekers dragen mede zorg voor een prettige en/of gezellige sfeer. Beleefde omgangsvormen 
worden op prijs gesteld.  

6. Roken is toegestaan op de rookgelegenheid 1e etage aan de overkant van de toiletgroepen buiten en 
rond de asbakken op het buitenterras op de 1e etage. 

7. Het nuttigen van zelf mee gebrachte etenswaren is niet toegestaan. 
8. Wanneer zich klachten voordoen kunnen deze wanneer nodig ter kennis gebracht worden van het 

aanwezige c.q. verantwoordelijke bestuurslid van de vereniging. Speltechnische zaken ter kennis van 
de wedstrijdleiding. Ultimo per mail aan info@dscr.nl. 

9. Alcoholbeleid en algemeen horecabeleid 
o Het is niet toegestaan in bar, speelzaal, gangen, terras zelf meegebrachte alcoholhoudende 

drank te gebruiken. 
o Het is niet toegestaan om anders dan in de bar, speelzaal, terrassen alcoholhoudende drank te 

gebruiken. 
o Er wordt geen alcohol geschonken aan bezoekers beneden de 18 jaar, jeugdleiders, trainers van 

jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie. 
o Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. 

Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen 
worden geweigerd. 

o Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% 
op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak 
als het kan een Bob-afspraak’. 

o Leidinggevenden, medewerkers en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) 
drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. 

o Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ vinden bij 
Denksportcentrum Rotterdam niet plaats. 

o Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank 
gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.  



 
 

 
 
 

10. Het Denksportcentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing, zoekraken of 
beschadiging van persoonlijke eigendommen. 

11. Bezoekers worden verzocht op het terrein van de Rotterdamsche Manège stapvoets te rijden en zich 
rustig te gedragen. Het bestuur vraagt bijzondere aandacht voor het voorkomen van onveilige 
situaties die kunnen ontstaan als paarden schrikken. Zie ook de bijlage. 

Bijlage bij Huisregels Rekening houden met paarden en hun begeleiders 
 
 
Paarden zijn vluchtdieren. Het Denksportcentrum is gevestigd in de Grandstand op het terrein van de 
Rotterdamsche Manège en dat is iets om rekening mee te houden. Op weg naar de Grandstand kom je 
regelmatig een paard tegen.  
 
Daarom wat tips: "Weet wat je doet als je een paard ontmoet!"  
 

• Passeer paarden rustig (stapvoets) en extra ruim, stop indien nodig. Paarden kunnen schrikken en 
springen zomaar opzij.  

• Als je een paard voorbij bent, rij rustig weg. Paarden zijn vluchtdieren en schrikken van 
onverwachte geluiden of bewegingen.  

• Doorbreek nooit onnodig een groep paarden. Paarden zijn kuddedieren en zullen proberen andere 
paarden te volgen.  

• Rijd dus op het terrein stapvoets (max 5 km/h), geef paarden de ruimte en vermijd onverwachte 
geluiden en bewegingen zoals zwaaiende paraplu’s en piepende geluiden.  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


