
 

 

 

Veelgestelde vragen  
naar aanleiding van de ballenlockers en het innen van borg 

 

Waarom is er besloten om de ballenlockers te installeren? 

Elk seizoen lopen de kosten voor verlies en diefstal op. We roepen in de apps voor trainers en 
andere betrokkenen regelmatig op om zorgvuldig met onze materialen om te gaan. Ondanks de 
goede inzet en bedoelingen van veel trainers verdwijnen er per week tussen 12 en 18 ballen door 

diefstal en nalatigheid. Een bal kost de club ongeveer 25 euro. Als dit door blijft gaan zijn er aan het 
einde van dit seizoen 675 ballen kwijt, naast verdwijnende hesjes en pionnen. Dat komt neer op een 

kostenpost van 18.000 euro.  

Na afweging van een aantal alternatieven is het besluit genomen om afsluitbare voetballockers met 

ballen per team te plaatsen. In dit besluit hebben we de mogelijkheden in het materiaalhok, de 

kosten en de toepasbaarheid in het toekomstige clubhuis mee laten wegen. 

Waarom moeten we borg betalen? 

We hebben besloten om een borg te vragen per team voor het in bruikleen hebben van de ballen en 
het gebruik van de teamtassen met inhoud. Hiermee leggen we een stukje verantwoordelijkheid bij 

het team (trainers & spelers). Op dit moment met de ballenbuizen is dat niet mogelijk omdat buizen 
gedeeld worden door meerdere teams. Een andere optie is het verhogen van de contributie (met 15 
euro per jaar) om de kosten te dekken, maar de club gelooft dat het vragen van borg een eerlijker 

systeem is (immers, alleen als er niet verantwoordelijk wordt omgegaan met materiaal wordt er 

betaald).  

Uiteraard als een bal kapot gaat of deze versleten is zal deze gewoon worden vervangen. Dit wordt 
niet vanuit de borg betaald. Alleen ballen die "verdwijnen" en daarom vervangen moeten worden, 

worden vanuit de borg betaald. De eerste bal wordt niet verrekend. 

Hoe is de hoogte van de borg vastgesteld? 

De hoogte van de borg is vastgesteld aan de hand van de grootte van het team. Bijvoorbeeld een O8 

team is kleiner en heeft minder ballen dan bijvoorbeeld een O16 team (9 ballen versus 16  ballen).  

 



 

Waarom moet de teamleider borg innen? 

Het team in zijn totaliteit is verantwoordelijk voor het gebruik van alle materialen en daarmee ook 

voor het betalen van de borg. Het is onbegonnen werk om per lid de borg te verrekenen en bij te 
houden. Dit vraagt om een extra inspanning van vrijwilligers die we niet hebben. De teamleider 
vragen we om het bedrag te innen bij de spelers. Hiermee verdelen we het werk over meer dan 80 

mensen, in plaats van één of twee personen. Vele handen maken licht werk.  

We begrijpen dat dit een extra inspanning van de teamleider vraagt. Deze kan natuurlijk ook een 
beroep doen op een andere ouder of  speler uit het team om te helpen. We gaan ervan uit dat 

iedereen welwillend is om te zorgen dat alle spelers met plezier spelen. 

Zijn er richtlijnen voor het innen van borg? 

Nee, die zijn er niet. We gaan ervan uit dat iedereen volwassen genoeg is om dat zelf op te lossen als 

team. Voetbal is per slot van rekening een teamsport. Ons advies is om een tikkie of een 
vergelijkbaar betalingsmiddel rond te sturen. Mocht het nu echt niet lukken om de borg te innen 
sluit dat dan kort met de Jeugdcoördinator van jouw lichting, dan kijken we samen naar een 

oplossing. 

Wat als een speler de borg niet kan betalen, omdat hij of zij bijvoorbeeld gebruik maakt van het 

sportfonds? 

In dat geval willen we je vragen contact op te nemen met de Jeugdcoördinator. Hij of zij weet welke 

wegen er bewandeld moeten worden om dat op te lossen. 

Wat gebeurt er met de borg als een speler eerder opzegt? 

Als een speler gedurende het seizoen opzegt moet hij of zij wachten tot het einde van het seizoen. 
Aan het einde van het seizoen worden alle materialen gecontroleerd op volledigheid en krijgt de 

teamleider de borg terug. Op dat moment krijgen alle spelers hun geld terug, dus ook de speler die 

eerder heeft opgezegd. Bewaar dus altijd de contactgegevens van de speler die het team verlaat. 

Wat gebeurt er met de borg aan het einde van het seizoen? 

Aan het einde van het seizoen zal de borg weer worden terugbetaald aan de teamleider, tenzij er 
materialen missen. Deze worden dan verrekend met de borg. Hij of zij zorgt ervoor dat alle leden het 

geld weer terugkrijgen. Het vragen van een borg voor de materialen is niet ongebruikelijk bij 
sportclubs; meerdere voetbalclubs, hockeyclubs, etc. doen dat. De lockers zelf zijn betaald vanuit 

gelden van de club. 

Wat doe ik als leden niet willen betalen? 

Mocht het nu echt niet lukken om de borg te innen sluit dat dan kort met de Jeugdcoördinator van 

jouw lichting, dan kijken we samen naar een oplossing. 

Is het innen van borg strijdig met de statuten van de club en had dit voorgelegd moet worden 

tijdens de ALV? 

Nee, het innen van borg is niet strijdig met de statuten van de club en er is geen noodzaak om dit 
voor te leggen tijdens de ALV. Conform artikel 5 lid 5  is het bestuur door een besluit verplichtingen 

aan leden opleggen. 



Overigens vinden we als bestuur wel dat we dit naar redelijkheid en billijkheid in het belang van de 

vereniging en haar leden moeten doen. 

Waarom is er besloten dat er tot aan de winterstop niet meer getraind kan worden, ook niet met 

eigen materialen? 

Na uitvoerig overleg hebben we besloten dat trainers met eigen materialen kunnen trainen.  

Wel willen we wijzen op een aantal praktische punten. Alle materialen (waarde 60.000 euro) worden 
tijdelijk opgeslagen, zodat de huidige ballenbuizen en kasten kunnen worden gedemonteerd, en de 

nieuwe ballenlockers kunnen worden geïnstalleerd. Hierdoor kunnen we tijdelijk geen materialen 

uitgeven.  

De veldverlichting gaat niet automatisch aan en uit. Dit vergt handmatig aan en uit zetten. Met 
omwonenden en belanghebbenden zijn hier strikte afspraken over gemaakt, zodat we onnodige 

overlast voorkomen. Gewoonlijk zijn de sleutels hiervoor beschikbaar in het materiaalhok. Omdat 
deze tijdelijk dicht is en we geen praktische oplossing hebben voor het beheer van de sleutels is er 

geen veldverlichting.  

Onze ballenbuis mist nu heel veel ballen. Hoe werkt dat? 

Als je nu te weinig ballen in de buis hebt dan worden deze na de installatie van de lockers bijgevuld 
tot het aantal ballen dat er voor jouw team nodig is. Hiervoor brengen we geen kosten in rekening. 

Na het betalen van de borg heb je dan toegang tot het benodigde aantal ballen van jouw team. 

Er raken ballen versleten of kwijt gedurende het jaar. Hoe werkt dat? 

In het verleden werden de buizen stelselmatig gecontroleerd en aangevuld. Omdat iedereen nu 
eigen ballen heeft, is dit niet meer nodig. Uiteraard zijn ballen onderhevig aan slijtage. Mochten je 
ballen zijn versleten laat dat dan even weten. Voor nieuwe ballen kan contact opgenomen met het 

materiaalbeheer team via materiaalbeheer@afcijburg.com. Geef dan duidelijk aan om welk team en 
welke locker het gaat. Versleten en kapotte ballen worden door de club betaald, ballen die missen 

worden verrekend met de borg. 
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