
 
 

Afspraken materialen en ballen 

Het bestuur maakt zich ernstige zorgen over de manier waarop er met trainingsmaterialen en ballen 

wordt omgegaan. De laatste jaren verdwijnen er grote hoeveelheden ballen en gaan materialen kapot 

doordat er ruw mee wordt omgegaan. Ook worden goaltjes lukraak achtergelaten op de velden. In 

overleg met de coördinatoren zijn daarom de volgende afspraken gemaakt. 

- Trainers zijn zelf verantwoordelijk voor het aantal ballen dat zij voor hun team hebben gekregen. 

- Alleen trainers mogen in het ballenhok komen – spelers nooit! 

- Bij alle ballen wordt met een stift het team gemarkeerd; 

- Er worden tussen de teams geen ballen uitgeleend; 

- Spelers halen zelf, direct, de bal op die ze van het veld schieten;  

- De trainer controleert na afloop van de training of alle ballen weer verzameld zijn; Ballen die niet 

meer te vinden zijn, omdat ze bijvoorbeeld over het hek naar Trompenburg zijn geschoten, of zijn 

verdwenen uit de ballenkar, worden gemeld bij Herman of Bronno, en dan geregistreerd. Vanuit 

Trompenburg worden ballen de volgende dag doorgaans weer teruggegeven. 

- Er worden door de club geen extra ballen aangeschaft bij tekorten. 

- Trainers zijn verantwoordelijk voor de materialen die ze tijdens de trainingen gebruiken. 

- Trainers houden toezicht op de manier waarop de spelers de materialen verplaatsen, zoals 

goaltjes versjouwen. Er wordt niet mee gegooid. 

- Trainers spreken kinderen nadrukkelijk aan als zij in de netten van de goals hangen of de pionnen 

plattrappen. 

- Trainers zorgen voor het opruimen van alle materialen die zij gebruikt hebben tijdens de training.   

- Trainers melden het direct als er materialen kapot zijn bij Herman of Bronno, die dit registreren 

en zo mogelijk weer laten repareren. 

- Trainers, samen met elftalleiders of teamouders, zijn verantwoordelijk voor de wedstrijdkleding. 

- Alle kleding die tijdens de wedstrijden wordt gebruikt wordt door de trainer of teamouder na 

afloop van de wedstrijd gecontroleerd voordat zij het inleveren bij het washok; 

- De kleding wordt netjes gesorteerd in de tas geplaatst. Dat betekent niet binnenstebuiten en 

sokken worden uit elkaar getrokken. Bij het wassen worden vaak shirts van verschillende teams 

met elkaar gewassen, daarom is sorteren belangrijk. Trainers brengen de spelers respect bij voor 

degenen die de was doen. 

- Kapotte of verdwenen kleding wordt direct gemeld bij Herman of Bronno, die dit registreren. 

- Bij de teams die de kleding vanwege Corona-beperkingen mee naar huis krijgen, zijn de 

spelers/ouders zelf verantwoordelijk voor hun tenue. Deze kleding mag uitsluitend tijdens 

wedstrijden worden gedragen. Als de tenues niet meer compleet zijn meldt de trainer dit bij 

Herman of Bronno, die dit registreren, en vervolgens maatregelen treffen. 

Hoewel veel afspraken eigenlijk vanzelfsprekend zijn, lijkt het erop dat we ze toch steeds onder de 

aandacht moeten brengen. We hopen hiermee dat we de irritaties bij onze medewerkers, en nog 

belangrijker, de kosten voor de club ermee kunnen verminderen.  

Met vriendelijke groet,  

Bestuur Sportclub Excelsior  


