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1. Algemeen. 

 
Alle materialen uitgereikt door de Materialencommissie zijn en blijven eigendom van de club. Materialen worden 
in bruikleen ter beschikking gesteld aan de leden van SDC12. 
Het gebruik van in bruikleen zijnde materialen buiten trainingen en wedstrijden om is ten strengste verboden. 
 
Wat doet de Materialencommissie? 
De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor de inkoop, uitgifte en onderhoud van alle wedstrijd- en 
trainingsmaterialen zoals wedstrijdtenues, tassen, ballen, hesjes etc.. 
Daarnaast stelt de Materialencommissie elk team een locker ter beschikking waarin alle trainingsmaterialen 
opgeslagen kunnen worden. 
Ook bepaald de Materialencommissie in overleg met het (jeugd)bestuur welke kledinglijn er wordt 
voorgeschreven. 
 

2. Uitgifte en registratie van materialen. 
 
De Materialencommissie probeert zoveel mogelijk uitgereikte materialen aan 1 verantwoordelijke persoon te 
koppelen qua uitgifte, registratie en inname. Hij of zij blijft verantwoordelijk voor de in bruikleen gegeven 
materialen. 
 
Aan het begin van het voetbalseizoen worden de wedstrijd- en trainingsmaterialen uitgegeven op vooraf 
aangegeven data en tijden die door de materialencommissie zal worden gecommuniceerd via de groepsleiders 
en de SDC’12 site. 
 

3. Materiaal uitgifte voor de training. 
 
• Ballen ( per speler 1 bal ) 
• Ballennet ( 2 kleine voor 8 ballen ) 
• Hesjes ( per speler 1 – 2 kleuren ) 
• Hoedjes ( 40 per team ) 
• Sleutel ( 2 per team ) 

 
4. Materiaal uitgifte voor de wedstrijd. 

 
• Wedstrijdtenue ( shirt – broek – sokken – per speler 1 set) 
• Aanvoerdersband 
• Teamtas ( voor wedstrijdkleding ) 
• Bidonkrat 
• Bidons ( 10 per team ) 
• Waterzak 
• Spons 
• Waardebon ( voor Keepershandschoenen ) 
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5. Kleding uitgifte trainers ( niet selectie team ). 
 

• Soft Shell jas ( 1 per team ) 
 

6. Kleding uitgifte leiders ( niet selectie team ). 
 

• Soft Shell jas ( 1 per team ) 
 

7. Kleding uitgifte Selectieteam ( spelers ). 
 

• Trainingspak of trainginsbroek met trui ( 1 set per speler ) 
• Tas ( 1 per speler ) 

 
8. Kleding uitgifte Selectieteam ( Trainer en leider ). 

 
• Trainingspak, trui en shirt ( 1 voor Hoofdtrainer ) 
• Soft Shell jas ( 1 voor Hoofdtrainer – 1 voor leider – 1 voor assistent ) 

 
9. Locker. 

 
Elk team krijgt de beschikking over een locker. Hierin liggen de trainingsmaterialen in opgeslagen. Elk team krijgt 
de beschikking over 2 sleutels voor het hangslot waarmee de locker is afgesloten. 
Zorg er voor dat deze locker altijd is afgesloten. 
 

10. Speedladder en Pionnen. 
 
De speedladders en pionnen liggen in de materiaalopslag. Deze zijn voor algemeen gebruik. 
 

11. Inleveren van materiaal. 
 
Aan het einde van het seizoen dienen alle in bruikleen gegeven materialen weer 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 de materiaalverantwoordelijke wijzigt. 
 
De redenen hiervoor:   
1. controle op de staat van het materiaal, zodat de materialencommissie tijdig nieuwe materialen kan bestellen; 
2. behoud van het overzicht van diegenen in wiens bezit het materiaal zich bevindt. 
 

12. Kosten van materiaal. 
 
Ieder seizoen wordt er aan meer dan 40 teams materiaal uitgereikt. Hier is echt voor een aanzienlijk bedrag aan 
materiaal van de club in omloop. 
 
Ga hier zorgvuldig mee om: laat na iedere training het aantal ballen tellen, zorg ervoor dat alle hesjes worden 
meegenomen en na de wedstrijd de kleedkamer gecontroleerd wordt zodat er niks achter blijft wat eigendom is 
van SDC’12. 
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Meld bij de Materialencommissie als je iets bent kwijtgeraakt. Dit geldt ook voor de ballen die tijdens de training 
niet zijn terug gevonden. 
Laat natte spullen drogen. 
Laat hesjes regelmatig wassen, etc. etc. 
 
 

13. Bereikbaarheid Materialencommissie. 
 
De Materialencommissie is bereikbaar via het onderstaande e-mail adres: 
materialencommissie@sdc12.nl 
 
Gestelde vragen, worden z.s.m. beantwoord. Maar hou er rekening mee: wij zijn ook maar vrijwilligers! 
 
 

14. Boetes. 
 
Gezien het feit dat er per jaar vele voetballen verdwijnen, jassen, meerdere hoedjes of hesjes kwijt zijn, af en toe 
onzorgvuldig met het materiaal omgegaan wordt of trainingsmateriaal onbeheerd wordt achtergelaten, zijn wij 
genoodzaakt dit te rapporteren. Het (jeugd)bestuur zal bepalen of en wat eventuele boetes zullen zijn. 
 
 

Tot slot. 
 
Wij wensen iedereen een sportief en materiaalbehoudend voetbalseizoen toe! 
 
De Materialencommissie. 
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