
Richtlijnen t.a.v omgang met materialen. 

Beste trainer en/of Leider, 

Voorwoord: 

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en bij deze willen wij weer even het geheugen op frissen 

hoe om te gaan met alle materialen die jullie als trainer en/of leider gebruiken om onze voetballende 

leden het spelletje voetbal bij te brengen.  

Hierbij willen wij jullie middels richtlijnen proberen aan te geven hoe wij denken dat alles in goede 

harmonie kan verlopen en dat iedereen zijn of haar materialen op juiste manier gaat gebruiken. En 

wij geven aan op wat voor manier kapotte of versleten materialen kunnen worden vervangen. De 

richtlijnen worden voor zowel de trainingsdagen als mede de zaterdagen aangegeven. 

Daar wij veel kosten maken in een seizoen voor het bij moeten bestellen van materialen die in een 

seizoen verdwijnen zonder aanwijsbare redenen zijn wij genoodzaakt om die materialen per elftal 

aan het eind van het seizoen deels terug te laten betalen. Dit is geen populaire maatregel maar het 

gaat ons te makkelijk om maar continu kosten te maken voor diegenen die niet goed op hun 

materiaal letten of passen. De codes van de lockers mogen niet zelfstandig worden aangepast dit 

dient in overleg te gebeuren met Marcel Logger. Gebeurt dit wel dan knippen wij het slot door en 

doen er een ander slot op zodat u geen gebruik meer kunt maken van u materiaal. Dit doen wij om te 

voorkomen dat wij het materiaal dat vervangen moet worden niet kunnen vervangen. U zult zich dan 

eerst bij Marcel Logger moeten melden met uitleg waarom de code is veranderd. Na betaling van 

€50,- krijgt u dan een nieuw code slot. 

  

Richtlijnen trainingsdagen: 

1) Trainer is een half uur voor aanvang van de training  aanwezig  

2) Trainer haalt zelf trainings materiaal uit zijn locker 

3) Trainer zorgt dat hij aanwezig is in de kleedkamer tijdens omkleden spelers 

4) Trainer installeert zijn oefenvormen met veld materiaal, wanneer pupillen goals gebruikt 

worden op veld 1 dan achterkant verzwaren met verzwaring blokken (hangen tegen hek aan 

beide kanten van het veld) 

5) Na afloop training al het gebruikte materiaal weer terug hangen en zetten op de daartoe 

aanwezige plaatsen. Als de volgende trainer ( communicatie) aangeeft dat hij het materiaal 

ook wil gebruiken zodat je het kan laten staan dan is die trainer er verantwoordelijk voor dat 

alles opgeruimd word. Na de laatste training dienen de velden opgeruimd en leeg te zijn. 

6) Trainer is er na afloop zelf verantwoordelijk voor dat de materialen gecontroleerd zijn en 

weer op geborgen worden in de locker. 

7) De trainer blijft in de kleedkamer tot iedereen van zijn team is omgekleed en draagt er zorg 

voor dat de kleedruimte schoon word achter gelaten. 

8) De laatste trainer die getraind heeft en als laatste weg gaat op veld  2 en 3 zorgt er voor dat 

het toegangs poort op slot is en dat de sleutel weer terug hangt in het ballenhok. Om 

gekeerd is het zelfde, als je als eerste trainer komt op veld 2 en 3 sleutel meenemen uit 

ballenhok  hek openen en sleutel aan haak hangen in eerste dug-out 



9) De trainer die als laatste weg gaat ook de hoofdpoort op slot doen. 

10) De code van de lockers worden niet doorgegeven aan derden 

 

 

Richtlijnen zaterdagen:  

1) Bij gebruik van de pupillen doeltjes de doeltjes achter de grote blauwe container van slot 

doen en op het veld neerzetten en verzwaren met de verzwaring blokken die aan de 

zijkanten aan beide zijde van het veld hangen. 

2) Pionnen uit de kast halen materialenhok kantine  

3) Na de wedstrijden alle pionnen weer terug in de kast en de 4 doeltjes weer terug op de plek 

achter de grote blauwe container en op slot. 

4) De andere 4 pupillen doeltjes die gebruikt zijn na afloop van alle pupillen wedstrijden weer 

opbergen op de 2 plaatsen rechts achter en bij scorebord. 

5) De verzwaring blokken weer op hangen op de plaatsen aan het hek aan beide kanten van het 

veld 

6) Alle wedstrijdballen na afloop terug inleveren in het wedstrijd secretariaat 

 

 

Als materialen vervangen moeten worden kunt u dit aangeven bij Marcel Logger via 

tel:0643197884 of via de App en via mailadres: marcel.logger@gmail.com. Het materiaal 

blijft in de locker en u geeft daarop aan wat er mis mee is inclusief ballen, Lekke 

ballencontainer bestaat niet meer. Marcel zal 1 keer in de week alles bij werken. 

 

 

Voor gezien: elftal……………………………… 

 

 

Naam Trainer/leider ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Handtekening………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

tel:0643197884
mailto:marcel.logger@gmail.com

