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Inleiding 
 
Dit beleidsplan is geschreven met als doel het professionaliseren van de 
materialen en kleding binnen VV Zwaagwesteinde. Dit vergroot het 
clubgevoel en de representativiteit van onze vereniging naar de 
buitenwacht.  Het document bestaat uit: 
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Voorraadbeheer 
De voorraad wordt zoveel mogelijk centraal bewaard in de berging van VVZ. 
Alle betrokkenen hebben/ontvangen een sleutel waarmee zij toegang hebben 
tot deze ruimte. Waar nodig geacht hebben de materiaalbeheerders thuis ook 
materialen liggen, dit wordt digitaal bijgehouden in de voorraarregistratie.  
  
Jaarcyclus 

Periode: Werkzaamheden: 

Mei - Controle op aanwezigheid materialen (invullen inventarisatielijsten) 
- Controle op kwaliteit materialen 
- Bestellijst opmaken 
- Voorraad bijwerken in voorraadmap 
- Bijwerken voorraadregistratie 

Augustus - Uitgifte van materialen (invullen inventarisatielijsten en contracten) 
- Voorraad bijwerken in voorraadmap 
- Bijwerken voorraadregistratie 

Sept. – dec. - Incidentele werkzaamheden en uitgiftes vanuit voorraad (bijwerken 
voorraadmap) 

- Bijwerken voorraadregistratie 
Januari - Controle trainingsballen 

Feb. - mei - Incidentele werkzaamheden en uitgiftes vanuit voorraad (bijwerken 
voorraadmap) 

- Bijwerken voorraadregistratie 
  
Kaders 
Er wordt eerst altijd gecontroleerd of er vanuit de voorraad nog uitgiftes kunnen plaatsvinden. Tevens 
wordt er eerst beoordeeld of kapotte of vuile kleding nog hersteld kan worden d.m.v. 
wassen/stomen/naaien. Is er geen voorraad aanwezig en kan betreffende kleding niet hersteld 
worden, dan wordt er een bestelling geplaatst voor nieuwe kleding. Bestellingen worden zoveel 
mogelijk samengevoegd tot één bestelling.  
 
Bij de jaarlijkse uitgifte van materialen dienen spelers die in bruikleen gesponsorde kleding ontvangen 
van de vereniging hun handtekening te zetten voor de materialen die zij ontvangen. De voorwaarden 
die hieraan verbonden zijn staan op dit formulier vermeld. Bij de jaarlijkse controle/inname wordt 
gecontroleerd of alle materialen aanwezig zijn. 
  
Er zijn een aantal standaardleveranciers van materialen. De inkoop mag naar eigen inzicht 
plaatsvinden. Onderstaand een globaal overzicht welke materialen doorgaans bij een bepaalde 
leverancier worden besteld:  
 

Leverancier Te bestellen producten E-mailadres 

Sake Store De 
Westereen 

Ballen/voetbalkousen/bidons/ 
aanvoerdersbanden/kledingtassen 

zwaagwesteinde@sakestore.nl  

MUTA Sports 
Leeuwarden 

Wedstrijdkleding/kledingpakketten/ 
dopjes/hesjes/medische tassen 

verkoop@mutasport.nl  

De Vesteynde EHBO en fysiomateriaal info@devesteyde.nl  

 
Verantwoordelijkheden 
De materiaalbeheerders zijn bevoegd om bestellingen tot 250 euro te kunnen doen. Bestuursleden 
zijn bevoegd om bestellingen hierboven te plaatsen. Van bestellingen tot 250 euro zijn de 
materiaalbeheerders zelf bevoegd om bestellingen bij de leveranciers te plaatsen, hierbij ontvangen 
de penningmeesters kennisgeving per e-mail. In het geval een bestelling boven de 250 euro kost 
ontvangt de penningmeester het verzoek om de bestelling te beoordelen en bij akkoord zelf door te 
sturen naar de leverancier. Een afschrift met namen wordt afgeleverd bij de leveranciers (De 
Vesteynde, Sake Store en MUTA Sports).  
 
Het afhalen van materialen door derden bij de leverancier uit naam van de vereniging mag alleen 
indien dit vooraf gecommuniceerd is door een bevoegd persoon (materiaalbeheerder of bestuurslid) bij 
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betreffende leverancier. Een en ander is ook opgenomen in het totaaloverzicht 
van alle bevoegdheden m.b.t. inkopen namens de vereniging. 
 

Naam: Verantwoordelijkheid: Bestellen tot: 

Grietje Galuzzi & Tjitske 
Gjaltema 

Jeugdafdeling 250 euro 

Jelke Sake Visser Senioren 250 euro 

Norbert Beerstra Senioren  + fysio/EHBO materiaal 250 euro 

Bestuursleden Alle afdelingen  Geen limiet 

 
De materiaalbeheerders verzorgen het invullen en overleggen van de inventarisatieformulieren. 
 
Gesponsord kledingpakket 
Indien alle selectiespelers van een elftal een gesponsord kledingpakket heeft ontvangen wordt per 
persoon geregistreerd welke kleding zij hebben ontvangen.  
Tevens dienen alle spelers het “Contract kledinglijn” te ondertekenen. Daarmee tekenen zij voor de 
ontvangst van de kleding, het gebruik van de kleding en het betalen van de kleding bij verlies.   
 
Materialenverdeling 
Een aantal voorzieningen voor met name de trainingen zijn voor algemeen gebruik. Deze 
voorzieningen zijn: 
 

− Twee loopladders; 

− Extra set reservepionnen; 

− Trainingsmuurtje; 

− Springset; 

− Slalomset. 
 
Daarnaast zou de ideaalsituatie als volgt zijn: 
 
Jeugdteams pupillen 
Spelers:   Trainingspak, voetbaltas, volledig tenue 
Trainers:  Coachjas, trainingspak 
Leiders:   Coachjas 
Overige:  Waterzak, bidonrek, 5 wedstrijdballen, 12 trainingsballen, hesjes,  
   hoedjes, verbandtasje, aanvoerdersband, magneetbord, kledingtas 
 
Jeugdteams junioren 
Spelers:   Trainingspak, voetbaltas, volledig tenue, trui, warmloopshirt 
Trainers:  Coachjas, trainingspak 
Leiders:   Coachjas  
Overige:  Waterzak, bidonrek, 5 wedstrijdballen, 16 trainingsballen, hesjes,  
   hoedjes, verbandtasje, aanvoerdersband, magneetbord, kledingtas 
 
1e elftallen 
Spelers:  Trainingspak, voetbaltas, volledig tenue, polo, trui, zomerjas, warmloopshirt  
Trainers: Coachjas winter, Coachjas zomer, trainingspak, polo, trui, voetbaltas 
Leiders:  Coachjas zomer, trainingsjack, polo, trui 
Overige: Waterzak, bidonrek, 10 wedstrijdballen, 21 trainingsballen, hesjes, hoedjes, 

medische kist, 5 winterjassen voor wisselspelers, aanvoerdersband, 
magneetbord, kledingtas 

 
 
 
2e elftallen 
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Spelers:   Trainingspak, voetbaltas, volledig tenue, warmloopshirt  
Trainers:  Coachjas winter, trainingspak, voetbaltas 
Leiders:  Coachjas zomer, trainingsjack 
Overige: Waterzak, bidonrek, 10 wedstrijdballen, 21 

trainingsballen, hesjes, hoedjes, medische kist, 3 
winterjassen voor wisselspelers, aanvoerdersband, 
magneetbord, kledingtas 

 
Overige senioren 
Spelers:   Trainingspak, voetbaltas, volledig tenue 
Leiders:   Coachjas winter, trainingspak, voetbaltas 
Overige: Waterzak, bidonrek, 5 wedstrijdballen, 5 trainingsballen, hesjes, hoedjes, 

verbandtasje, aanvoerdersband, magneetbord, kledingtas 
 
Barmedewerkers 
De barmedewerkers ontvangen allemaal door Amstel geleverde kleding voor achter de bar. Het 
dragen van deze kleding dient in ieder geval op wedstrijddagen plaats te vinden. Op doordeweekse 
dagen of op dagen wanneer er geen wedstrijden worden gespeeld is het dragen van deze kleding niet 
verplicht.  
 
Dagleiders 
De dagleiders zijn het aanspreekpunt op de accommodatie voor tegenstanders en/of scheidsrechters. 
Om de herkenbaarheid te vergroten ontvangen zij hiervoor een polo, trui en jas van VVZ.  
 
Clubscheidsrechters 
De clubscheidsrechters zorgen ervoor dat de wedstrijden in goede banen worden geleid. Om de 
herkenbaarheid te vergroten ontvangen zij hiervoor een t-shirt en een windjack. 
 
Accommodatieploeg 
De accommodatieploeg is vrijwel dagelijks bezig om de accommodatie netjes te houden. Om de 
waardering hiervoor uit te spreken ontvangen zij hiervoor een zomer- en winterjas. 
 
Fysiotherapie 
De eerste en tweede selecties zijn voorzien van een medische koffer/kist. Er is een minimum aan 
grijpvoorraad aanwezig in kast staand in de fysioruimte. Tevens is in deze kast opgenomen de 
voorraad voor gebruik door de masseurs/fysiotherapeuten. De volgende materialen worden hierbij 
aangeschaft: 
 

• Perskindol 

• Voltaren 

• Gelo spray 

• Chemotherm 

• Inhaler 

• Pro-fit 

• Tape (3,5 cm) 

• Tape (3,5 / 2,5 cm) 

• Tape rood 

• Tape wit 

• Darco elastic tape 

• Action 

• Bus sportdrink 

• Bus Gelo spray 
 
 
 
 
 
EHBO materialen 
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Er zijn minstens twee gevulde EHBO kisten aanwezig. De ene is geplaatst in de 
commissiekamer en de andere achter de bar op de bovenverdieping. De EHBO kisten 
zijn gevuld met: 
 

• 10 Wondpleisters Textiel 10x6 cm 

• 20 Pleisterstrips Waterafstotend assorti 

• 10 Hechtstrips 76 mm 

• 1 Hechtpleister 500x2,5 cm 

• 3 Wondsnelverbanden 6x8 cm 

• 4 Snelverbanden gerold 10x12 cm 

• 4 Kompressen 1/16 - 8,5x5 cm 

• 4 Kompressen 10x10 cm 

• 5 Niet-verklevende kompressen 10x10 cm 

• 2 Elastische windsels 400x6 cm 

• 2 Zelfklevende windsels 400x8 cm 

• 3 Ideaal zwachtels 500x8 cm 

• 3 Synthetische wattenrollen 300x10 cm 

• 1 Desinfectie lotion 30 ml 

• 2 Driekante doeken 96x96x136cm 

• 1 Reddingsdeken 210x160 cm 

• 1 Beademingsdoekje 

• 4 Vinyl handschoenen Maat L 

• 1 Verbandschaar 

• 1 Puntpincet 

• 1 Tekentangset 

• 1 Oranje Kruis Stroomdiagram 

• 5 Controlestikkers 
 

Taakomschrijving materiaalbeheerder 
 

De taakomschrijving is opgemaakt in het document “Functiebeschrijving vrijwilligers V.V. Zwaagwesteinde”.  

https://www.vvzwaagwesteinde.nl/Data/Zwaagwesteinde/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_361/Functiebeschrijving_vrijwilligerstaken.pdf

