
Instructiekaart gebruik materialen seizoen 2019-2020

                Materialen per team seizoen 2019-2020:
 hesjes 
 petjes 
 waterzak met 2 bidons en een spons
 ballenzak
 ballen :

✔Alle teams krijgen een eigen ballenrek met eigen ballen (met uitzondering 
van de senioren 4 t/m 10

✔Seniorenteams 4 t/m 10 krijgen een ballenzak met ballen

               Overige materialen:
Naast de materialen per team kan er gebruik worden gemaakt van generieke 
materialen, zoals pionnen in verschillende maten. Gebruik daarvan niet meer dan 
u strikt nodig hebt, zodat een ander niet mis grijpt.

Beste trainers en leiders,

In deze instructiekaart staat aangegeven welke materialen u per team krijgt toegewezen. U wordt geacht als een “goed huisvader” met de u toegewezen materialen om te 
gaan. Wat wij van u verwachten staat ook op deze kaart aangegeven. Wij gaan er van uit dat u zich houdt aan deze spelregels. Dat scheelt onze club 
jaarlijks een kostenpost van enkele duizenden euro’s. Houdt u zich niet aan de spelregels dan zult u op de kosten worden aangesproken.

              Spelregels bij het gebruik van de materialen:

Uitgangspunt is dat u als een goed huisvader omgaat met de aan uw team ter beschikking 
gestelde materialen. Mocht er onverhoopt toch schade aan de materialen ontstaan of 
mochten onverhoopt toch zaken kwijt raken, meldt dat dan direct aan onze materiaalman 
via de mail: materialen@svschalkhaar.nl. Dan kan er tijdig voor vervanging worden 
gezorgd. 
Wij verwachten van u dat u spelers aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid voor de 
ter beschikking gestelde materialen.

Ten aanzien van de ballen gelden de volgende regels:

 het is niet toegestaan ballen achter te houden. Ballen dienen in het daarvoor bestemde 
ballenrek opgeslagen te worden. Zo heeft onze materiaalman er zicht op en bestaat de 
mogelijkheid de kwaliteit te checken en daar waar nodig ballen te vervangen
 zorg er voor dat ballen die over hekken gaan direct weer worden opgehaald. Het kan niet 
zo zijn dat bij een training een bal over een hek wordt geschoten en er een andere bal 
wordt gepakt waar mee wordt door gespeeld. Zorg ook bij wedstrijden dat ballen direct 
worden opgehaald
 tel voor en na de training altijd even de ballen, zodat u zeker weet dat het juiste aantal 
ballen weer terug gaat in het ballenhok
 mochten er ballen lek of kapot zijn, geef dat dan per mail door aan Bas Rensen 
materialen@svschalkhaar.nl Dan kan hij er voor zorgen dat ballen worden vervangen
 komen ballen bij de training of tijdens een wedstrijd in het water om het complex terecht 
en kun je ze daar niet uit halen, geef dat dan door aan de onderhoudsploeg. Zij kunnen 
dan door de week zo snel mogelijk met de juiste hulpmiddelen de ballen uit het water halen 
en via de materiaalmensen er voor zorgen dat de ballen weer in de juiste rekken terecht 
komen. Mail hiervoor naar: ajwvandorst@home.nl
 bij vermissing van ballen zal vanaf de 2e vermiste bal een schadevergoeding betaald 
moeten worden. 

Consequenties bij kwijt raken of 
schade
Indien wordt geconstateerd dat 
materialen kwijt zijn of kapot zijn zonder 
dat daar melding van is gemaakt, zal het 
betreffende team  hierop worden 
aangesproken. Indien wordt 
geconstateerd dat, ondanks het tijdig 
melden, door slecht huisvaderschap 
schade is ontstaan of zaken zijn kwijt 
geraakt, zal het betreffende team ook 
voor de kosten op moeten draaien. Dat 
geldt bijvoorbeeld als bij herhaling 
zaken kwijt of kapot zijn.
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