
                        Gorkumse Jonge Spartanen   Bezoekadres: 

          Clubgebouw GJS 

          Merwedonk 56a 

          4207XB Gorinchem 

          0183-631994 

  

© GJS Gorinchem                     1 
 

Materiaal beleid GJS Gorinchem 

 

 

Algemeen 

Alle materialen die worden uitgereikt door materiaalbeheer zijn en blijven eigendom van de club. 

Materialen worden in bruikleen ter beschikking gesteld, voor sleutels zal borg gevraagd worden. 

 

Wat doet materiaalbeheer? 

Materiaalbeheer is verantwoordelijk voor de inkoopvoorstellen, uitgifte en onderhoud van alle 

wedstrijd-en trainingsmaterialen zoals ballen, hoedjes, hesjes, shirts en broekjes etc. 

Uitgifte + registratie van materialen 

 

We proberen zoveel mogelijk uitgereikte materialen aan 1 persoon te koppelen qua  

uitgifte, registratie en inname. Deze persoon is dan ook verantwoordelijk. Er is hierbij uitgifte 

mogelijk aan: 

❖ Trainer van het team/elftal. 

❖ Begeleider van het team/elftal. 

 

Overig 

 

In het ballenhok worden loopladders opgehangen en ook pylonen neergezet voor algeheel gebruik. 

Na de training MOET dit teruggehangen/gezet worden in dezelfde ruimte. Zodat alle trainers hier 

gebruik van kunnen maken. Ook is er ander trainingsmateriaal beschikbaar. 

Agility trainingsmateriaal, slalompalen, doelnet met gaten enz. Deze spullen kan je door middel van 

een e-mail aan materialen@gjs-gorinchem.nl aanvragen. 

 

Materiaalbeheer is opgesplitst in drieën: 

❖ vanaf de JO6 t/m JO12 is Layla Bos 

❖ vanaf de JO13 t/m de JO19 is Raya de Man 

❖ senioren en keepertrainers is Kees van Gelderen 
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Kosten van Materiaal 

 

Wij leveren voor elk seizoen materialen voor ongeveer 60 teams. Hiermee is voor een groot bedrag 

aan materiaal van de club in de omloop. Ga hier zorgvuldig mee om: 

1. Laat na iedere training het aantal ballen tellen; 

2. Hoedjes niet laten slingeren; 

3. Hesjes regelmatig wassen (ook aan het einde van het seizoen bij inleveren). 

 

Gezien het feit dat er per jaar vele ballen verdwijnen, of ander trainingsmateriaal onbeheerd wordt  

achter gelaten, (ballenhokken niet op slot) zijn wij genoodzaakt dit te inventariseren en bij meerdere 

malen kwijtraken van spullen hiervoor een vergoeding te vragen. 

Materiaal spreekuur 

Tijdens het voetbalseizoen zal elke eerste donderdag van de maand tussen 19:00 en 20:30 uur 

iemand van materiaalbeheer aanwezig zijn op de club. Graag ontvangen wij uiterlijk 

woensdagmiddag tot 16:00 uur een korte mail naar  materialen@gjs-gorinchem.nl met daarin, wie er 

komt en waarvoor. Omdat niet altijd alle materialen op voorraad liggen, kunnen we hiermee 

voorkomen dat we mensen op donderdagavond moeten teleurstellen. 

 

Trainings- en wedstrijdmateriaal. 

Uitgifte 

De ballen zullen in de aangewezen lockers zitten bij aanvang van het seizoen. Een tas met hoedjes, 

hesjes en eventueel voetbaltenues (voor zover beschikbaar) zullen op een vast moment aan alle 

teams worden uitgegeven. Tijdens de uitgifte wordt vastgelegd welke locker aan welk team wordt 

uitgegeven. De trainer of leider van het team tekent voor ontvangst het formulier waarop alles staat 

genoteerd wat aan hen wordt uitgegeven, inclusief het aantal ballen. Vanaf het moment dat de 

trainer of leider het formulier getekend heeft is deze verantwoordelijk voor het beschikbaar gestelde 

materiaal. 

 

Gesponserde kleding: 

Voor de gesponsorde tenues wordt er door de leiders/trainers de aantallen, maten en de naam van 

de sponsor doorgegeven aan de materiaalcommissie. De materiaalcommissie zal de tenues bestellen 

en doorgeven aan de trainers/leiders wanneer ze deze op kunnen halen bij de Voetbalshop.nl  in 

Gorinchem (Arkelstraat). 

Voor informatie over sponsormogelijkheden kan een e-mail worden gestuurd naar : sponsoring@gjs-

gorinchem.nl 
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Inname 

Aan het eind van het seizoen worden alle beschikbaar gestelde materialen op een door de 

materiaalcommissie bepaalde datum(s) en week op een  vast moment ingenomen. Op deze datums 

zal de materiaalcommissie aanwezig zijn. 

Dit geldt voor zowel de trainers als begeleiders. Denk hierbij aan trainmaterialen: de hesjes, dopjes 

ballen etc. De tassen met wedstrijdtenues maar ook  de coach-, trainingskleding van de trainers, 

coaches. (Zwarte pakken, blauwe jassen) Deze behoren gewassen en schoon ingeleverd te worden. 

Dit heeft met name te maken met het feit dat het merendeel van de clubleden wisselt van team, of 

het team wisselt qua samenstelling en/of de materiaalverantwoordelijke wijzigt. De leiders/ trainers 

zijn verantwoordelijk voor het in te leveren materiaal. Aan de trainers/leiders de taak de tas met 

gesponsorde tenues te controleren voordat deze ingeleverd wordt. Alle bij ons aangeleverde tassen 

zullen gelabeld worden zodat wij weten wie wat ingeleverd heeft.  

De redenen hiervoor: 

❖ Controle op de staat van het materiaal, zodat materiaalbeheer tijdig de nodige reparaties kan 

uitvoeren en weet wat er nieuw besteld moet worden; 

❖ Behoud van overzicht van diegenen in wiens bezit het materiaal zich bevindt. 

 

Vernieuwing ballen. 

Door het intensieve gebruik van de ballen, zullen deze slijten. Ballen gaan lek of verouderen 

waardoor de kwaliteit soms te wensen overlaat. Indien dit stadium is bereikt, moeten deze ballen 

worden ingeleverd, met een melding via  materialen@gjs-gorinchem.nl . Deze zal dan voor 

vervanging zorgen na het inleveren van de kapotte bal. Wij verzoeken alle trainers en leiders een 

kapotte, kwijtgeraakte/vermiste bal gelijk te melden op  materialen@gjs-gorinchem.nl  of bij je 

contactpersoon zodat voor vervanging kan worden gezorgd.  

 

Als er tijdens het seizoen een bal op “onverklaarbare wijze “  kwijtgeraakt is dan dient dit zo spoedig 

mogelijk te worden gemeld via  materialen@gjs-gorinchem.nl of bij je contactpersoon. De 

materialencommissie zal er dan voor zorgen dat er een nieuwe bal kosteloos wordt geleverd. Komt 

een team structureel met kwijtgeraakte ballen, dan geldt die kosteloze mogelijkheid niet en zal er 

een bijdrage van 50% m.b.t. de aankoopwaarde (van € 30) vanuit het team worden gevraagd. Indien 

de kwijtgeraakte/vermiste bal pas aan het einde van het seizoen wordt gemeld, of er komt helemaal 

geen melding van kwijtgeraakte ballen, zal er ook een bijdrage van 50% worden gevraagd aan het 

verantwoordelijke team(s).  

 

* bij geen gesponsorde teams zullen er voetbaltenues uitgedeeld worden. 
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mailto:aterialen@gjs-gorinchem.nl
mailto:aterialen@gjs-gorinchem.nl


                        Gorkumse Jonge Spartanen   Bezoekadres: 

          Clubgebouw GJS 

          Merwedonk 56a 

          4207XB Gorinchem 

          0183-631994 

  

© GJS Gorinchem                     4 
 

Doelen. 

De velden bij GJS zijn genummerd, zowel voor de wedstrijden als voor het trainen. In de 

wintermaanden wordt er getraind op het trainingsveld, hoofdveld, veld 2 en 3. Wanneer het 

jaargetijde het toe laat om op veld 4,5,6 en 7 te trainen zal dit gelijk in gepland worden. 

 

Trainingsveld. 

2x doel 7.4 x 2.5 

4x doel 5 x 2    (dienen na gebruik bij de ballenvanger geplaatst te worden) 

Hoofdveld.  

2x doel 7.4 x 2.5 (vast) 

Veld 2 

2x doel 7.4 x 2.5 (Vast)  

Veld 3  

2x  doel 7.4 x2.5 (vast) 

4x  doel 5 x 2 (met wiel) 

Veld 4 

2 doelen 7.4 x 2.5 (vast) 

Veld 5,6 en 7 

6x doel 5 x 2  

 

De overige doelen die gebruikt worden tijdens een training worden weer van het veld gebracht en 

geplaatst op de aangegeven plekken. Dit zal zijn tussen veld 2 en 3 op de bestrating  en naast  het 

clubgebouw en veld 3. Waarom op de bestrating , dit zodat de gemeente het gras kan maaien. 

De  velden behoren na de training helemaal leegt te zijn! 

 

Het gebruik van de doelen moet op de juiste manier worden  uitgevoerd om beschadiging van de 

doelen en de velden te voorkomen: 

1. Niet plat leggen van de doelen. 

2. Het juist verplaatsen van de doelen: niet slepen maar tillen of verrijden. 

3. Niet in de netten klimmen. 

4. Niet op de doeltjes gaan zitten! 

5. Bij de laatste training  zorg de trainer(s) ervoor dat de velden vrij zijn van verplaatsbare doelen. En 

deze plaatsen waar ze horen.  

 

Bij gebreken aan de doelen dit z.s.m. melden via materialen@gjs-gorinchem.nl of Facilitairezaken@gjs-

gorinchem.nl  
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Wijze van uitgifte van de ballen. 

Trainingsballen: 

• Trainingsballen liggen compleet per indeling in afgesloten verkregen locker in het ballenhok. 

• Bij aanvang  training pakt de trainer de ballen zelf en telt deze. Na afloop telt de trainer de 

ballen op het veld. Na de training behoren dezelfde aantal ballen weer in de locker te liggen. 

Ballen kwijt zoeken tot men deze heeft gevonden. Eventuele echte vermissingen doorgeven 

aan materialen@gjs-gorinchem.nl . 

• Trainers ruimen de ballen zelf op in de locker; niet aan de  jeugdspelers overlaten. 

Tijdens de training geen ballen meegeven aan voetballers die even “een balletje willen 

trappen”. De ballen die op deze manier worden uitgeleend ziet men vaak niet meer terug. 

• De ballen worden op geslagen in de verkregen locker en afgesloten met het daarbij 

behorende slot.  

 

Wedstrijdballen: 

De teams die gesponserd worden in kleding krijgen daarbij 4 ballen gesponserd voor de wedstrijden. 

Deze ballen blijven in bezit van de trainer of leider van het team.(meenemen naar huis). 

De teams die niet gesponserd worden; 

• Ballen halen uit eigen locker en meenemen in ballennet/tas (max. 4) 

• Bij aanvang wedstrijd en einde wedstrijd aantal ballen tellen.(compleet zijn!!) 

• Na de (uit)wedstrijd de ballen weer in de verkregen locker plaatsen en afsluiten. Dit i.v.m. 

het aantal ballen tijdens de training van je eigen team.  

(Er kunnen dus geen ballen achterin de auto blijven liggen.)  

• Voor de tegenstander heeft GJS geen intrapballen deze moeten ze zelf verzorgen. 

 

Gebruik kleedkamers: 

Na de trainingen/ wedstrijden zorgt men ervoor dat de kleedkamers na gebruik schoon zijn 

en de deuren op slot. 

Verlichting/afsluiten GJS complex: 

Na de laatste training zorgt de aanwezige trainer(s) ervoor dat de verlichting rondom de velden uit 

zijn! Daarnaast hebben zij de verantwoording om er voor te zorgen dat het ballenhok en het 

trainershok volledig is afgesloten. Bij het verlaten van het complex zal de laatste trainer het hek 

sluiten en deze op slot doen. 

 
*Dit zal ook terug komen bij sleutelbeheer 
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