Saxenburg materialenbeleid:
Wat doet de materialencommissie?
Wij zijn de materialencommissie bestaande uit drie ervaren keepers, Javier (heren 1), Emmy (dames 1) &
Buck (trimmers). Wij zijn onder andere verantwoordelijk voor de inkoop, uitgifte en onderhoud van alle
keepers- en trainingsmaterialen zoals ballen, pylonnen, strafcornermaskers etc.
Ook doen wij eens in de zoveel tijd een controle van de lockers om te kijken hoe er met de materialen van
de teams wordt omgegaan.
De materialencommissie is er om naar oplossingen te zoeken als jullie iets kwijt zijn of iets stuk is.
Via het email adres materiaal@saxenburg.nl kunnen jullie ons bereiken. Buck probeert ook op zaterdagen
aanwezig te zijn op de club voor de keepers en spelers die vragen hebben over het materiaal.
Algemeen:
Alle materialen worden door de club in bruikleen ter beschikking gesteld. Dit houdt in dat de spullen eigendom
van de club zijn en blijven. Daarom vragen we iedereen zuinig om te gaan met alle materialen die door de club
verstrekt worden aan de teams. Enkele voorbeelden zijn dat wij als materialencommissie verwachten dat keepers
hun uitrusting niet kletsnat in hun locker gooien maar meenemen naar huis om te laten drogen en dat de teams af
en toe hun bidons en hesjes wassen.

Inname- en uitgiftedagen:
Voor teams die geen vaste keeper hebben is het verplicht om voor de inname- en uitgiftedagen één
persoon verantwoordelijk te stellen om de keepersuitrusting en het trainingsmateriaal te komen
ophalen en weer in te leveren.
De vaste keepers kunnen hun uitrusting blijven gebruiken totdat ze gaan stoppen met keepen. Voor
de vaste keepers zullen er daarom andere momenten gekozen worden om hun uitrusting te laten
controleren. De keepers zijn zelf verantwoordelijk voor hun uitrusting!
Aan het begin van het seizoen zijn er één of twee uitgiftedagen waar wij aan alle teams de benodigde
materialen uitreiken. Vanaf de E-jeugd vragen wij een borg van €30,- voor 30 trainingsballen en vanaf de
D-jeugd teams en hoger een borg van €50 voor 50 trainingsballen.
Geen borg betalen is ook geen tas met ballen.
Voor de teams met een wisselkeeper geldt dat deze een tas met uitrusting van de club te leen krijgt en jullie
krijgen een locker toebedeeld met een code.
Het is niet de bedoeling dat teams in elkaars lockers komen.
De club reikt aan het begin van het seizoen maximaal 4 strafcornermaskers uit per team en deze
moeten aan het einde van het seizoen weer worden ingeleverd. Het team is zelf verantwoordelijk voor
deze maskers en als deze kwijtraken dient het team zelf voor vervanging te zorgen. Wel graag even
laten weten aan de materialencommissie!
Aan het einde van het seizoen zijn er één of twee inleverdagen waar wij van alle teams de materialen, in
goede staat en de juiste aantallen, terug krijgen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de hesjes en bidons.
Samen met degene die de spullen komt inleveren zullen wij de keepersuitrusting doornemen en de ballentas
natellen, zodat de borg terug gestort kan worden, mits de aantallen kloppen.

