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Materialen 
 

Aanvragen 
- Als een team materialen nodig heeft kan de teamleider en/of trainer een aanvraag daarvoor 

indienen bij de (jeugd)coördinator.  

- De (jeugd)coördinator stuurt per email de aanvraag naar materiaalbeheer. In de aanvraag 

wordt vermeld wat er nodig is, het team, naam & contactgegevens van de aanvrager en de 

reden/motivatie. 

- Materiaalbeheer draagt zorg voor de bestelling en zal in voorkomende gevallen 

toestemming vragen voor de bestelling aan bestuur/penningmeester. 

- Zodra de bestelling geleverd is brengt materiaalbeheer de teamleider/trainer en de 

(jeugd)coördinator op de hoogte en wordt er een afspraak gemaakt met de 

teamleider/trainer om de materialen in ontvangst te nemen. 

Alleen aanvragen welke via (jeugd)coördinatoren of technisch managers naar materiaalbeheer 

worden gestuurd worden in behandeling genomen. Aanvragen welke direct naar materiaalbeheer 

worden gestuurd worden niet in behandeling genomen. 

Uitgifte 
Uitgereikte materialen worden zoveel mogelijk aan 1 verantwoordelijke persoon gekoppeld. Uitgifte 

is mogelijk aan: 

1) Trainer van een team 

2) Teamleider van een team 

Uitgifte van de materialen vindt plaats op vaste momenten in de twee weken voordat het seizoen 

start.  

Borg 
De uitgeleverde materialen vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde. Teams dienen daarom borg 

te betalen voor de materialen welke zij ter beschikking krijgen. Borg wordt gevraagd zodat eventuele 

kosten m.b.t. het vervangen van zoekgeraakt materiaal kunnen worden vergoed uit de borg. De 

kostprijs van de vermiste materialen worden doorberekend, zie onderstaande tabel. Als de 

materialen weer worden ingeleverd wordt het gecontroleerd door materiaalbeheer en zal de 

(resterende) borg weer worden teruggestort. 

Item Prijs 

Bal € 25,00 

Hesje (O8 t/m O15) € 6,00 

Hesje (>O16) € 7,00 

Team Tas (O8 t/m O12) € 25,00 

Team Tas (>O13) € 35,00 

Markeringshoedje € 1,00 / stuk 

Ballenzak € 8,00 
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Inname 
Aan het eind van het seizoen worden alle materialen (ballen, ballenzakken, team tassen, etc.) op een 

vast moment ingenomen, uiterlijk twee weken na het einde van het seizoen. We nemen alle 

materialen in vanwege de volgende redenen: 

1. Controle op de staat van het materiaal, zodat materiaalbeheer tijdig de nodige reparaties 

kan uitvoeren en weet wat er nieuw besteld moet worden. 

2. Behoud van het overzicht van diegenen in wiens bezit het materiaal zich bevindt; Teams 

wisselen van samenstelling en krijgen mogelijk een nieuwe trainer en/of teamleider. 

Tijdens het inname moment worden alle materialen geteld en wordt er genoteerd of een team alle 

ballen en materialen inlevert. Eventuele missende materialen zullen worden verrekend met de borg. 

Ballen 
AFC IJburg werkt met ballenkluisjes per team. Met stickers op de kluisjes is te zien welk team gebruik 

maakt van de kluis. Aan het begin van het seizoen worden er trainingsballen per team en 1 of 

meerdere ballenzakken in een ballenkluis gelegd. Het aantal ballen en de maat & gewicht verschilt 

per lichting. V.w.b. maat & gewicht wordt de KNVB-richtlijn gevolgd: 

Categorie # ballen Maat Max. gewicht # ballenzaken 

O6, O7 10 3 290 g 1 

O8, O9, O10 9 4 290 g 1 

O11, O12 11 5 320 g 1 

O13, O14 15 5 370 g 2 

O15 16 5 370 g 2 

O16, O17 16 5 450 g 2 

O18 16 5 450 g 2 

O19 16 5 450 g 2 

O23 16 5 450 g 2 

H35 10 5 450 g 1 

V35 10 5 450 g 1 

 

Vervolgens wordt op een vast moment de ballenkluizen uitgegeven aan de teams. Tijdens de uitgifte 

wordt vastgelegd welke ballenkluis aan welk team is toegewezen en ook de inhoud van de kluis. De 

teamleider of trainer tekent voor ontvangst en vanaf dat moment is het team (teamleider/trainer) 

verantwoordelijk voor de materialen.  

Zoekgeraakte ballen 
Als er tijdens het seizoen een bal op “onverklaarbare wijze” is kwijtgeraakt/vermist dan dient dit 

direct per mail bij materiaalbeheer (materiaalbeheer@afcijburg.com) gemeld te worden. 

Materiaalbeheer zal er dan voor zorgen dat er nieuwe bal wordt geleverd. Dit zal niet in alle gevallen 

kosteloos. Per seizoenshelft gelden de volgende regels: 

• Eerste vermiste bal wordt kosteloos vervangen. 

• Elke volgende vermiste bal en overige materialen worden tegen kostprijs met de borg 

verrekend. 

https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assist-wedstrijdsecretarissen/50451/balmaten-het-jeugdvoetbal
mailto:materiaalbeheer@afcijburg.com
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Versleten / defecte ballen 
Door het intensieve gebruik van de ballen, zullen deze slijten. Deze ballen gaan lek of zullen 

verouderen waardoor de kwaliteit te wensen overlaat. Indien dit stadium is bereikt, kan dit door de 

teamleider per mail kenbaar gemaakt worden bij materiaalbeheer. Materiaalbeheer zal de ballen 

beoordelen en indien nodig voor vervanging zorgen. Versleten en defecte ballen worden niet 

verrekend met de borg. 

Team tas 
Elk team ontvangt aan het begin van het seizoen een team tas welke aan het einde van het seizoen 

weer moet worden ingeleverd. De team tas incl. inhoud valt eveneens onder borg en vermiste 

materialen worden tegen kostprijs verrekend.  

De inhoud van de team tas is als volgt: 

• Inspeel-/Wedstrijdballen, zie Ballen voor de maat en het gewicht van de ballen. 

Categorie # Ballen 

O8 t/m O12 2 

O13 t/m O17 3 

O18 t/m O23 4 

Senioren 4 

H35+, D35+ 2 

• 10 Markeringshoedjes 

• Speler hesjes 

Categorie # Hesjes 

O8, O9, O10 9 

O11, O12 11 

O13, O14 15 

O15 en hoger 16 

Senioren 16 

H35+, D35+ 10 

• Scheidsrechter hesje 

(Mobiele) doelen 
Na afloop van de training worden de doelen teruggeplaatst aan de zijkant van het veld op de 

daarvoor bestemde plaats tenzij de trainer welke je opvolgt aangeeft dat alles kan blijven staan. De 

laatste gebruiker dient altijd de doelen van het veld te halen. Dit geldt ook voor de kleine welpen 

doelen. 

Daarnaast zijn er nog de volgende regels voor het gebruik van de doelen: 

• Leg de doelen niet plat. 

• Niet in de netten klimmen, de doelen zijn geen klimtoestellen. De trainer of teamleider dient 

er dan ook wat van te zeggen als er kinderen in de netten of aan de lat hangen. 
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• Verplaats de doelen door deze op te tillen i.p.v. te schuiven. Dit om beschadigingen van de 

doelen en de velden te voorkomen. 

• Indien een doel kapot is dit graag aangeven bij materiaalbeheer 

(materiaalbeheer@afcijburg.com).  

• Uitklapgoals altijd met 2 personen in- en uitklappen (eerst uitrijden tot maximum en dan pas 

de achterligger naar beneden doen!). 

Kleding 
Als trainer/coach kun je 1 keer per 3 jaar van AFC IJburg kleding krijgen. Je hebt hierbij de keuze 

tussen een coach jas, softshell jas of een trainingspak. Aan het begin van het seizoen wordt er een 

bestellink gedeeld met de trainers die bij de club bekend zijn met daarbij een datum waarop de 

bestelling bij de leverancier geplaatst wordt. Aanvragen welke direct naar materiaalbeheer worden 

gestuurd worden niet in behandeling genomen. Er wordt sowieso na 1 februari geen kleding meer 

besteld voor het lopende seizoen. 

 

Materiaalruimte & overige regels 
• Spelers zijn niet toegestaan in de materiaalruimte, alleen trainers en/of teamleiders hebben 

toegang.  

• Het is niet toegestaan dat (jeugd) spelers zelf de ballen pakken en/of oppompen. Het blijkt 

dat veel ballen lekken gaan door het verkeerd plaatsen van de naald in de bal bij het 

oppompen. Zie ook de instructie rondom het oppompen van ballen. De instructie gaat over 

het oppompen van Derbystar ballen maar is ook op de Jako ballen van toepassen. 

• Wanneer het heeft geregend dien je de natte materialen zoveel als mogelijk verspreid op te 

hangen (hesjes) dan wel te verspreiden in je ballenkluis (ballen dus niet in een ballenzak 

laten zitten) zodat deze kunnen drogen. 

• De materialen blijven als deze niet worden gebruikt te allen tijde op de club en mogen dus 

niet thuis of in de auto bewaard worden. 

mailto:materiaalbeheer@afcijburg.com
https://website.storage/Data/AFCIJburg/RTE/Bestanden/NieuwsItem/223/Derbystar_Bal_Onderhoud.pdf
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• Alle materialen die worden uitgereikt zijn en blijven eigendom van de club. Materialen 

worden in bruikleen ter beschikking gesteld. 

• Na de training dient al het materiaal te worden opgeruimd tenzij de trainer welke je opvolgt 

aangeeft dat het kan blijven staan. Zorg er wel altijd voor dat drinkflesjes en ander afval na 

de training in de prullenbak wordt gedeponeerd. 

 


