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[Taak trainers bij materiaalgebruik]

De volgende informatie is bedoeld voor alle trainers.
Hoe gebruik je de materialen voor, tijdens en na afloop van een training.
Houd je aan de aangegeven trainingstijden, veld- en kleedkamerindeling (zie infobord)
De compressor voor het oppompen van de ballen staat in de ruimte waar de ballencontainers
staan.
Voor en na de training even tellen of het juiste aantal ballen in de ballenkast/container ligt. Klopt
het aantal niet, dan direct bellen/mailen met materiaalbeheer (zie hieronder).
Hesjes in verband met hygiëne a.u.b. regelmatig mee naar huis nemen voor een wasbeurt;

Doelen:










Doelen na gebruik ALTIJD terug zetten, tenzij de volgende trainer deze doelen wil gebruiken en ze
accepteert.
De doelen van veld 1: (materialenvak kantine/Azelosestraat) bevat 2 grote, 4 pupillen en 2 - 4x4
doelen.
De 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 staat ook 1 grote goal voor veld 3 en 4.
De 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.
Korfbalveld: Dit is het kunstgrasveld van korfbalvereniging Groen Zwart, dat in de wintermaanden
als trainingsveld gebruikt wordt. De benodigde doelen komen van veld 6 en blijven gedurende deze
periode permanent staan. Na de training de doelen tegen het hek plaatsen. In de zomerperiode
maken we op maandag, woensdag en vrijdag gebruik van het Groen Zwart veld en moeten de
doelen na gebruik opgeruimd worden “BUITEN HET VELD”.
De doelen van veld 6: Dit is het trainingsveld achter/naast het Groen Zwart korfbalveld.
Verplaatsbare doelen na de training tegen het gaas zetten tussen veld 6 en het Groen Zwart
korfbalveld.

Gebruik veldverlichting:
 De veldverlichting wordt uitgedaan door de trainer die als laatste training heeft gegeven Graag
direct aansluitend aan de laatste training,om niet onnodig veel energie te gebruiken.
 De schakelaars voor de verlichting van de velden zitten in de kledingruimte van het nieuwe gebouw
(2e deur rechts, gelijk rechts).
Kleedkamers:
 De kleedkamers worden altijd gecontroleerd door de trainer na afloop van een training nadat de
laatste speler de kleedkamer heeft verlaten. Ook kan men een corveelijst opstellen waardoor het
duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor het schoon achterlaten van de kleedkamers.
EHBO materiaal:
 De EHBO kast bevindt zich in de kledingruimte van het nieuwe gebouw (2e deur rechts).
Defecte en verloren materialen
Dit even melden bij materiaalbeheer zodat het materiaal kan worden gerepareerd dan wel een zoekactie
kan worden gestart.
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