Beek Vooruit Technische Commissie
Ballen bij Beek Vooruit
In seizoen 2014-2015 zijn er 167 ballen niet teruggebracht naar het ballen hok. Deze enorme
hoeveelheid hebben we in het bestaan van Beek Vooruit nog niet meegemaakt en hierdoor
is de vereniging gedupeerd.
Het is begrijpelijk dat er af een toe een bal kwijt gaat, maar we hebben toch aanleiding
gezien om vanwege deze grote kostenpost voor de vereniging ons beleid te wijzigen.

Spelregels
In het aankomende seizoen zal er per categorie (senioren, A, B, C, D, E, F, MP en dames) een
eigen ballenvak zijn. Uit dit vak mag alleen door de betreffende leider/trainer (dus geen
spelers) ballen worden genomen. Het is ook alleen toegestaan een sleutel te hebben van het
vak van de eigen leeftijdscategorie. Bij het uitnemen van de ballen moet (elke keer)
afgetekend worden op het daarvoor aanwezige formulier in het ballen hok, middels het
invullen van het aantal ballen en een paraaf. Bij het terugleggen moet wederom worden
getekend en het aantal worden ingevuld. Wanneer niet hetzelfde aantal ballen wordt terug
gelegd, moet via de mail de materiaalman en de leeftijdscoordinator worden geinformeerd
over het hoe en waarom (mailadressen staan vermeld op het formulier). Wekelijks zal
gecontroleerd worden of de ballen aanwezig zijn.
Het is NOOIT toegestaan ballen thuis te bewaren, na de (uit-) wedstrijd en training MOETEN
de ballen terug in de daarvoor bestemde vakken.
Alle sleutels moeten worden ingeleverd voor het nieuwe seizoen is gestart. De sloten zullen
worden geroulleerd.
Uiteraard blijft het mogelijk om met eigen ballen te werken, er wordt dan geen sleutel
uitgereikt voor het ballenvak van de betreffende leeftijdscategorie.
De nieuwe werkwijze wordt toegelicht tijdens de opstartvergaderingen. Voor de senioren
vindt deze op donderdag 10 september plaats, voor de junioren wordt door de jeugd
commissie nog een datum gepland en gecommuniceerd.
Tot slot
Mocht je nog ballen in je bezit hebben, gelieve dit spoedig bekend te maken aan onze
materiaalman: Piet Schalk (pietschalk@hotmail.com). Hier kunt u ook terecht voor vragen
over de materialen.
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Mocht bovenstaand plan in het aankomende seizoen niet werken, dan zijn we voor de
volgende seizoenen genoodzaakt om met borg te gaan werken, we hopen op eenieders
medewerking om dit te voorkomen.
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