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Materiaalbeleid FC Meppel                                       

 
Algemeen 
 
Alle materialen die worden uitgereikt door materiaalbeheer zijn en blijven eigendom van de club. 
Materialen worden in bruikleen ter beschikking gesteld, voor sleutels zal borg gevraagd worden. 
 
Wat doet materiaalbeheer? 
 
Materiaalbeheer is verantwoordelijk voor de inkoopvoorstellen, uitgifte en onderhoud van alle wedstrijd- 
en trainingsmaterialen zoals ballen, hoedjes, shirts, broekjes, hesjes, etc.  
 
Uitgifte + registratie van materialen 
 
We proberen zoveel mogelijk uitgereikte materialen aan 1 verantwoordelijke persoon te koppelen qua 
uitgifte, registratie en inname. Er is hierbij uitgifte mogelijk aan: 

1. Trainer van het team/elftal. 
2. Begeleider van het team/elftal. 

 
Aan het begin van het voetbalseizoen worden er wedstrijd- en trainingsmaterialen uitgegeven op vooraf 
aangegeven data en tijden op de club, doorgaans op een donderdagavond van 19:30 tot 20:30 uur. 
 
 Overig 

In het linker ballenhok worden loopladdertjes opgehangen, en extra pylonen neergezet voor algeheel 
gebruik. Na de training deze graag terughangen/terugzetten op locatie. 

 
Inleveren van materiaal 
 
Aan het eind van het seizoen dienen alle in bruikleen gegeven materialen weer ingeleverd te worden. Dit 
geldt voor zowel trainers als begeleiders. 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/of de materiaalverantwoordelijke 
wijzigt. 
 
De redenen hiervoor:   

1. Controle op de staat van het materiaal, zodat materiaalbeheer tijdig de nodige reparaties kan 
uitvoeren en weet wat er nieuw besteld moet worden; 

2. Behoud van het overzicht van diegenen in wiens bezit het materiaal zich bevindt. 
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Kosten van materiaal 
Wij leveren voor elk seizoen materialen aan meer dan 50 teams. Hiermee is voor een aanzienlijk bedrag aan 
materiaal van de club in omloop. 
 
Ga hier zorgvuldig mee om:  

1. Laat na iedere training het aantal ballen tellen; 
2. Laat natte spullen drogen; 
3. Hesjes regelmatig zelf wassen, (ook aan het einde van het seizoen, je opvolger wil graag weer fris 

beginnen,). 
4. Etc. 
5. Etc. 

 
Gezien het feit dat er per jaar vele voetballen verdwijnen, of trainingsmateriaal onbeheerd wordt 
achtergelaten, (lees: karren of lockers niet op slot), zijn wij genoodzaakt om dit te rapporteren. Het bestuur 
zal bepalen of er sancties volgen en zo ja, wat die sancties zullen zijn. 
 
Materiaal spreekuur 
Tijdens het voetbalseizoen zal materiaalbeheer elke eerste donderdag van de maand tussen 19:30 en 20:30 
uur Materiaalbeheer aanwezig zijn op de club. Graag ontvangen we uiterlijk woensdagmiddag 16.00u een 
korte e-mail naar materiaal@fcmeppel.nl met daarin: wie er komt en waarvoor. Omdat niet altijd alle 
materialen op voorraad liggen, kunnen we hiermee voorkomen dat we mensen op donderdagavond teleur 
moeten stellen. 
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                                                                        Trainings- en wedstrijdmateriaal 

               

BALLEN 
FC Meppel werkt met ballenkarren en lockers per 2 teams tenzij anders mogelijk.  Intrapballen zullen uit 
eigen ballenkar gehaald dienen te worden en op dezelfde dag weer terug geplaatst dienen te worden i.v.m. 
het aantal ballen tijdens de training van je eigen team, dan wel van het andere team dat ook gebruik maakt 
van dezelfde kar.  FC Meppel heeft geen ballen ter beschikking voor gastteams. Deze zullen eigen ballen 
moeten meenemen. 
 
Uitgifte: De ballen zullen in de aangewezen ballenkar zitten bij aanvang van het seizoen. Een tas met 
hoedjes, hesjes, waterzak, spons, 2 bidons en shirts met broekjes zullen op een vast moment aan alle teams 
worden uitgegeven. Dit is inclusief slot(en) waarvoor een borg van 5 euro zal worden gevraagd. Tijdens de 
uitgifte wordt vastgelegd welke ballenkar en locker aan welk team wordt uitgegeven. De trainer of 
begeleider van het team tekent voor ontvangst het formulier waarop de betreffende ballenkar en locker 
staan genoteerd inclusief het aantal ballen. Zonder handtekening en borg wordt er geen sleutel(s) 
uitgegeven. Vanaf het moment uitgifte sleutel(s) en materiaal is de trainer of leider die het formulier heeft 
ondertekend verantwoordelijk voor het beschikbaar gestelde materiaal. 
 
Inname: Aan het eind van het seizoen worden alle beschikbaar gestelde materialen in de bijbehorende kar 
en locker op een vast moment ingenomen. Tijdens dit inname moment worden alle ballen en andere 
materialen geteld. En wordt er genoteerd of een team alles heeft ingeleverd. 
Als er tijdens het seizoen een bal door “onverklaarbare wijze” is kwijtgeraakt dan dient dit zo spoedig 
mogelijk te worden gemeld via materiaal@fcmeppel.nl. Team materialenbeheer zal er dan voor zorgen dat 
er een nieuwe bal kosteloos wordt geleverd. Komt een team structureel met kwijtgeraakte ballen, dan 
geldt die kosteloze mogelijkheid niet en zal er een bijdrage van 50% m.b.t de aankoopwaarde vanuit het 
team worden gevraagd. Indien de kwijtgeraakte/vermiste bal pas aan het einde van het seizoen wordt 
gemeld, of er komt helemaal geen melding van kwijtgeraakte ballen, zal er ook een bijdrage van 50% 
worden gevraagd aan het verantwoordelijke team. Uw borg van de sleutel(s) krijgt u bij inleveren van deze 
sleutel weer terug. 
 
Vernieuwing ballen. 
Door het intensieve gebruik van de ballen, zullen deze slijten. Deze ballen gaan lek of zullen verouderen 
waardoor de kwaliteit soms te wensen overlaat. Indien dit stadium is bereikt, kunnen deze ballen worden 
ingeleverd, melding via materiaal@fcmeppel.nl. Deze zal dan voor vervanging zorgen na inleveren van de 
kapotte bal. 
Wij verzoeken alle trainers en begeleiders een kapotte, kwijtgeraakte/vermiste bal gelijk te melden op 
materiaal@fcmeppel.nl, zodat voor vervanging kan worden verzorgd.  
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DOELEN 
De trainingsvelden bij FC Meppel hebben een kleur. 
A-veld blauw (oefenhoek) 
B-veld rood  (veld 9)                                                                  
C-veld geel   (veld 11) 
D-veld groen (veld 5) 
De mobiele doelen hebben een kleur code 
A-veld  4 grote doelen blauw 
             4 JO-08/JO-09 doelen blauw 
             2 kleine doelen blauw 
B-veld  1 groot doel rood 
C-veld  1 groot doel geel 
             6 JO-08/JO-09 doelen geel 
D-veld 4 kleine doelen groen 

Het is niet toegestaan om doelen met een andere kleur code op een ander veld te plaatsen. 
Het gebruik van de doelen moet juist uitgevoerd worden om beschadiging van de doelen en velden te 
voorkomen: 

1. niet plat leggen van de doelen; 
2. niet in de netten klimmen; 
3. het juist verplaatsen van de doelen: niet slepen maar op tillen. 

 
Alle mobiele doelen bij FC Meppel hebben een nummer. Bij gebreken aan het doel kan men dit nummer 
doorgeven bij materiaalbeheer, via materiaal@fcmeppel.nl . 
  
Materiaalbeheer FC Meppel is, wanneer de materiaal beleidsregels niet juist worden nageleefd, 
genoodzaakt om hiervan melding te maken bij het verantwoordelijke bestuurslid. 

 

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

Materiaalbeheer FC Meppel 

 


