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Toelichting Reglement Accommodatie- en Materiaalbeheer. 
 
Dit document is opgesteld om alle leden van RKSV Liessel inzicht te geven hoe verwacht wordt om te 
gaan met zowel accommodatie als de ter beschikking gestelde materialen. Er zullen altijd vragen zijn 
omtrent bepaalde praktijksituaties waarin dit reglement geen antwoord verschaft. Mocht dit het 
geval zijn, dan kunnen deze vragen ten allen tijden worden gesteld aan de commissie Accommodatie. 
Email: accommodatie@rksvliessel.nl. 
 
 
Accommodatie. 
 
Bij RKSV Liessel is sprake van twee locaties te weten: 
Sportpark de Smeltkroes 
Sportpark de Hazeldonk. 
Beide sportparken worden beheerd en gefaciliteerd door Stichting Belsa. RKSV Liessel huurt op haar 
beurt beide parken met de daarbij behorende materialen van Stichting Belsa. 
 
 
Sleutelbeheer. 
 
Voor beide sportparken is sprake van één identieke sleutel welke wordt aangevraagd bij Stichting 
Belsa. De sleutel wordt door Stichting Belsa uitgegeven en dient persoonlijk te worden afgehaald bij 
de verantwoordelijke van Stichting Belsa. Voor deze sleutel dient, bij overhandiging, een borg te 
worden betaald à € 30,00. Deze borg wordt bij inlevering van de sleutel teruggestort aan de 
betreffende persoon. 
Voor Sportpark de Hazeldonk is een extra sleutel benodigd t.b.v. de poort. Deze sleutel wordt 
uitgegeven door de materialencommissie van RKSV Liessel. 
 
Sleutels kunnen worden aangevraagd bij de Commissie Accommodatie. 
Email: accommodatie@rksvliessel.nl 

 

 
Roken. 
 
Binnen Rksv Liessel gelden de volgende regels: 

 
 De volgende ruimten binnen onze vereniging dienen geheel rookvrij te zijn: 
 Kantine;  

Bestuurskamer;  
Kleedkamers en doucheruimten;  
Voorraad- en materiaalruimtes;  
Toiletten;  
andere openbare onbenoemde ruimten op het Sportpark.  

 In de buitenlucht mag wel gerookt worden, hetgeen betekent dat men mag roken op het 
terras van de kantine. Binnen de omheining van een speel- of trainingsveld, dus ook op 
sportpark De Hazeldonk, mag echter niet gerookt worden. Dit geldt zowel voor spelers, 
trainers, leiders, verzorgers, scheids- of grensrechters of andere begeleiding van een team.  
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Kleedkamers en Douches Smeltkroes en Hazeldonk. 
 
Alle leden- en of begeleiders van een team zijn verplicht na iedere wedstrijd en training de douches 
en kleedkamers schoon en netjes achter te laten. Wees zuinig met energie: douche kort. 
 
 
Berging buitensport. 
 
De inrichting van de berging buitensport is tot op heden nog niet ideaal, we blijven er echter aan 
werken om de situatie zo werkbaar mogelijk te houden. 
 
De berging dient na ieders gebruik ordelijk en opgeruimd te zijn. Elke leider, trainer, begeleider dient 
na gebruik steeds de aanwezigheid van materiaal te controleren en er voor te zorgen dat de 
materiaalberging netjes wordt opgeruimd, schoon wordt achtergelaten en op slot wordt gedaan. 
 
Ballenwagens worden niet afgesloten. Dit i.v.m. het vele en diverse gebruik. Dit betekent wel dat de 
trainer die het laatste de berging verlaat er voor dient te zorgen dat de berging wordt afgesloten. 
Indien je niet in het bezit bent van een sleutel vraag dan even de sleutel bij één van je collega- 
trainers of schakel de terreindienst in die op dat moment dienst heeft. 
 
De ballenwagen met wedstrijdballen is wel afgesloten. De sleutel van deze wagen is in beheer bij de 
terreindienst. 
 
Het komt wel eens voor dat de berging netjes door ons wordt afgesloten, echter dat door één van de 
medegebruikers van de berging (korfbalvereniging) de deur wordt losgelaten. Indien dit 
geconstateerd wordt spreek dan de betreffende vereniging hierop aan. Komt dit structureel voor 
meldt dit dan bij: 
Jurgen Friesen email. accommodatie@rksvliessel.nl, of bij de terreindienst van dat moment. 
 
 
Ballenbeleid. 
  
Bij RKSV Liessel is gekozen om met meerdere teams te trainen met dezelfde ballen. Dit houdt in dat 
meerdere trainers maar ook spelers verantwoordelijk zijn voor het aantallen ballen dat we ter 
beschikking hebben. 
  
Hierbij horen enkele belangrijke afspraken: 
 

1) De trainer / (bege)leider zorgt ervoor dat het aantal ballen dat meegenomen wordt naar het 
veld ook weer teruggelegd wordt in de rekken. Van belang hierbij is dat het aantal ballen 
zowel voor als na de training wordt geteld op compleetheid. 

2) Indien er ballen worden gemist dient de trainer / (bege)leider samen met de spelersgroep 
ervoor te zorgen dat de ontbrekende bal/ballen weer terugkomen.  
Van belang is dat een speler tijdens de training direct zijn / haar bal gaat zoeken als deze in 
het gewas verdwenen is. 

3) Indien na een training ballen verdwenen zijn dan dient dit direct kenbaar te worden gemaakt 
bij de Commissie Accommodatie. Email: accommodatie@rksvliessel.nl. 

4) Punt 1, 2 en 3, geldt ook voor de overige materialen, zoals hesjes, pionnen etc. 
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Aanwezige ballen op sportpark de Smeltkroes: 
 

Team Type / Kleur bal Aantal 
T.b.v. E en F- teams Derby Star kleur rood 35 stuks 

T.b.v. D- teams Derby Star kleur Blauw 16 stuks 
T.b.v. Selectie, dames, A, B en C 

teams 
Derby Star Gold 35 stuks 

 
Aanwezige ballen op sportpark de Hazeldonk: 
 

Team Type / Kleur bal Aantal 
T.b.v. D- teams Derby Star kleur Blauw 16 stuks 

T.b.v. Selectie, dames, A, B en C 
teams 

Derby Star Gold 40 stuks 

 
Goals. 
  
Op beide sportparken staan verplaatsbare goals. Deze goals zijn gemaakt van aluminium en daarom 
ook behoorlijk kwetsbaar. Elk jaar weer sneuvelen er goals door verkeerd gebruik. Om goals zolang 
mogelijk in stand te houden dienen alle trainers en (bege)leiders ervoor te zorgen dat: 

1) Er niet wordt geschoven met goals; 
2) Goals worden verplaatst met 2 of meer personen door deze op te tillen 
3) Goals worden verplaatst met de daarvoor beschikbare wagentjes 

 
Zet na iedere training of wedstrijd de verplaatsbare goals ook terug aan de zijde van het veld zodat 
met maaibeurten gedurende de week men hier geen last van ondervindt. 
 
Materialen senioren. 
 
De kleding t.b.v. de senioren staat opgeborgen in de buitenberging van Sportpark de Smeltkroes. 
 
De (bege)leider en/of trainer van elk seniorenteam telt na gebruik alle kleding op compleetheid. 
 
De (bege)leider / trainer zorgt ervoor dat de gebruikte kleding na de wedstrijd wordt afgegeven bij 
de familie Damen. 
 
De familie Damen op haar beurt zorgt ervoor dat de kleding haar wasbeurt krijgt en plaatst de tas 
met kleding in de daarvoor bestemde rekken in de berging van Sportpark de Smeltkroes. 
 
De (bege)leider en/of trainer kan de tas met kleding voor de wedstrijd afhalen in de berging van 
Sportpark de Smeltkroes. 
 
Elk team krijgt voor elk seizoen de beschikking over een aantal intrapballen, waterzak en bidons. 
 
Verwacht wordt dat met bovengenoemde zaken verantwoord wordt omgegaan.  
 
Indien kleding en/of andere materialen niet compleet is/zijn dan wordt dit direct gemeld aan de 
Commissie Accommodatie, email: accommodatie@rksvliessel.nl. 
 
De kleding, welke eigendom van de club is, mag absoluut niet mee naar huis worden genomen. 
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Materialen junioren. 
 
De kleding van de junioren wordt gedurende het gehele seizoen ter beschikking gesteld aan de 
(bege)leider / trainer van elk team.  
 
De (bege)leider / trainer telt na alle gebruik alle kleding op compleetheid 
 
Binnen het team dient onderling te worden afgesproken wie van de ouders van één van de 
betreffende jeugdspelers de verantwoordelijkheid krijgt om de kleding te wassen.  
 
Elke jeugdspeler dient hiertoe een vergoeding per seizoen te betalen.  
Voor alle E en F teams is deze vergoeding vastgesteld op € 10,00 per persoon per seizoen.  
Voor alle overige jeugdteams is deze vergoeding vastgesteld op € 15,00 per persoon per seizoen.  
 
Elk team krijgt voor elk seizoen de beschikking over een aantal intrapballen, waterzak en bidons. 
 
Verwacht wordt dat met bovengenoemde zaken verantwoord wordt omgegaan.  
 
Indien kleding en/of andere materialen niet compleet is/zijn dan wordt dit direct gemeld aan de 
Commissie Accommodatie, email: accommodatie@rksvliessel.nl. 
 
De kleding, welke eigendom van de club is, mag absoluut niet mee naar huis worden genomen. 
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Sportvelden. 
 
Beregening sportvelden. 
 
Het onderhoud van de velden wordt door de Werkgroep Accommodatie in nauw overleg met de 
firma Elco uitgevoerd. Hierbij behoort ook de beregening van de sportvelden.  
De werkgroep bepaalt wanneer er beregend mag worden en wanneer dit noodzakelijk is. 
 
Procedure keuring velden en besluitvorming afgelasten wedstrijden RKSV Liessel. 

Het blijkt dat bij het afgelasten van trainingen en wedstrijden de meningen van diverse betrokkenen 
nogal eens verdeeld zijn. De één vindt dat de velden goed genoeg zijn om op te sporten, de ander 
keurt het af vanwege het grote risico dat velden zwaar beschadigd raken.  

Om aan iedereen duidelijkheid te verschaffen hoe de keuring van de velden plaatsvindt en waar de 
besluitvorming ligt, is het bestuur van RKSV Liessel tot onderstaande procedure gekomen. Wij als 
RKSV Liessel staan geheel achter deze procedure en wij zijn van mening dat er na een genomen 
besluit geen discussies gevoerd moeten worden omtrent de gemaakte keuzes. 

Procedure voor het zaterdag voetbal:  
1. Ben van Hal neemt het initiatief en keurt (eventueel samen met Arjan Mennen, bestuurslid 

wedstrijdzaken RKSV Liessel) de velden.  
Ben van Hal heeft hierin de definitieve stem. 

2. Ben van Hal neemt vervolgens contact op met Arjan Mennen bestuurslid wedstrijdzaken RKSV 
Liessel. 

3. Arjan Mennen bestuurslid wedstrijdzaken RKSV Liessel communiceert dit verder binnen RKSV 
Liessel en naar bezoekende verenigingen/scheidsrechters. 

4. Mochten er vragen of opmerkingen zijn na de keuring, dan zal Ben van Hal een ieder 
doorverwijzen naar Jurgen Friesen bestuurslid accommodatie, RKSV Liessel. 

 
Procedure voor het zondag voetbal:  
1. Ben van Hal neemt het initiatief en keurt samen met Gerard Loverbos (en eventueel samen met 

Arjan Mennen, bestuurslid wedstrijdzaken RKSV Liessel) de velden.  
Ben van Hal heeft hierin de definitieve stem. 

2. Ben van Hal neemt vervolgens contact op met Arjan Mennen bestuurslid wedstrijdzaken RKSV 
Liessel. 

3. Arjan Mennen bestuurslid wedstrijdzaken RKSV Liessel communiceert dit verder binnen RKSV 
Liessel en naar bezoekende verenigingen/scheidsrechters. 

4. Mochten er vragen of opmerkingen zijn na de keuring, dan zal Ben van Hal een ieder 
doorverwijzen naar Jurgen Friesen bestuurslid accommodatie, RKSV Liessel. 
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Contactpersonen. 
 
Indien er vragen zijn dan kunnen jullie je wenden tot de Commissie Accommodatie 
 
Roy Aarts  email:  roy-aarts@hotmail.com  Materialen senioren 
Carlo Schouten   email:  Carlo_wilma@hetnet.nl Materialen junioren 
Jurgen Friesen  email: accommodatie@rksvliesselnl Hoofd Commissie Accommodatie 
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