28 augustus 2016

[Taak Leiders bij materiaalgebruik]

De volgende informatie is bedoeld voor alle leiders.
Hoe gebruik je de materialen voor, tijdens en na afloop van een wedstrijd.
 Houd je aan de aangegeven veld- en kleedkamerindeling (zie infobord).
Dit voorkomt verwarring en irritatie.
 Draag zorg voor het materiaal (kleding, ballen, bidons, waterzak, Neo map, vlaggen en doelen).
Doelen:
 Doelen na gebruik ALTIJD terug zetten, tenzij de volgende leider/trainer deze
doelen wil gebruiken en deze accepteert..
 E- en F- leiders: Altijd de doelen opruimen tenzij er een E- of F- team na jullie speelt.
 Voor de teams die om 09:30 uur spelen zie infobord wedstrijdprogramma. Voor de teams die om
10:45 uur spelen na de wedstrijd altijd doelen opruimen!
 Doelen van veld 1: (materialenvak kantine / Azelosestraat) bevat 2 grote, 4 pupillen en
 2 4x4 doelen
 Doelen van veld 2: Doelen van veld 2-3-5: Tussen veld 2 en 3 (achter de dug-outs van veld 2) in het
materialenvak (dit i.v.m. het maaien). Hier moeten alle andere verplaatsbare doelen ook komen te
staan. Hier staat ook 1 grote goal voor o.a. te gebruiken op veld 3 en 4.
 Doelen van veld 4: De kleine doeltjes op veld 4, moeten na gebruik weer terug in de beugels
worden gehangen aan de buitenkant van het hekwerk (12 4x4 doeltjes). De 4 grotere (pupillen)
doelen moeten weer terug gezet worden tussen de openingen in het hekwerk aan de zijkant van
het veld. De 4 grote pupillen doelen alleen verplaatsen zonder doelverzwaarder, om schade aan de
netten te voorkomen.
Veldverlichting/Vlaggen:
 De schakelaars voor de verlichting van de velden zitten in de kledingruimte van het nieuwe gebouw
(2e deur rechts, gelijk rechts). De veldverlichting wordt door een leider die een wedstrijd heeft
gehad direct na de wedstrijd uitgedaan om onnodig energieverbruik te voorkomen. Na de wedstrijd
de vlaggen weer opruimen, tenzij er nog een wedstrijd wordt gespeeld.
 Vlaggen liggen in de kledingruimte van het nieuwe gebouw (2e deur rechts, gelijk rechts).
Kleedkamers:
 De kleedkamers (ook die van de tegenstander) worden altijd gecontroleerd door de leider/trainer
nadat de laatste speler de kleedkamer heeft verlaten. Ook kan men per elftal een corvee lijst
opstellen waardoor het duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor het schoon achterlaten van de
kleedkamers.
Kleding:
 Er is voor alle teams reservekleding aanwezig (aan te vragen bij Commissie van Ontvangst) en die
ligt in gemerkte tassen .Na gebruik van de reservekleding de tas in de tassenopslagruimte van het
nieuwe gebouw leggen, zodat wasserij Korf deze maandags direct kan wassen.
 Indien er een wedstrijd doordeweeks wordt gespeeld, moet men zelf zorgen dat de tas wordt
afgeleverd bij wasserij Korf , Oonksweg 38,(na 17:00 uur links in de fietsenstalling).
Defecte en verloren materialen:
 Graag direct melden bij materiaalbeheer, zodat deze kunnen worden gerepareerd dan wel gezocht.
Frans Wolsink: 06-36153576, beheer@rksvneo.nl
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