Uitgeleend (zaal) materiaal
Algemeen:
Alle materialen uitgereikt door de hockeyclub zijn en blijven eigendom van de club.
Materialen worden in bruikleen ter beschikking gesteld. De club vraagt van jou dan ook
om er zuinig mee om te gaan. Gevonden materiaal op het terrein moet bij de
materiaalcommissie worden ingeleverd. Alle clubmaterialen die op MHCZ rond en op de
velden worden gevonden zijn en blijven eigendom van MHCZ.
De materiaalcommissie:
De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor de inkoop, uitgifte en onderhoud van
alle keepers- en trainingsmaterialen.
Wie is er verantwoordelijk voor het materiaal:
Ieder team is verantwoordelijk voor de uitgereikte materialen. In de praktijk zal dit vaak
een taak zijn van de keeper, de trainer, de coach of de teammanager. Hij of zij is het
vaste aanspreekpunt voor de materiaalcommissie over alle uitgereikte materialen.
Uitgereikte materialen mogen niet onderling geruild worden zonder toestemming van de
materiaalcommissie.
Betaling Borg voor de in bruikleen gestelde zaalballentas:
Voor de zaalballentas moet er een borg betaald worden van 50 euro. Via de MHCZ-app
kunnen coaches/managers/trainers de 50 euro borg van tevoren betalen (kijk bij
'evenementen'). Graag bij de opmerkingen het team vermelden!
1. Jongste Jeugd (1e jaars E en 2e jaars E) tas met 20 zaalballen
2. Senioren: 30 ballen (m.u.v. Dames 1 en Heren 1, zij krijgen 40 ballen)
3. A t/m D – Breedte Junioren: 20 ballen
4. Selectie Junioren: 30 ballen
De Borg dient voor het afhalen van de zaalballen tas te zijn betaald. Afhalen van de
ballentas kan op woensdag 24 november ’21 tussen 18:30 -20:00 uur in het clubhuis.
Borg uitbetaling:
Terugbetaling van de borg zal gebeuren na de zaalperiode, zodra alle zaalballen binnen
zijn en gecontroleerd. De Materiaalcommissie behoudt zich het recht voor om borg in te
houden als er ballen ontbreken of als er duidelijk sprake is van opzettelijke beschadiging
van de materialen. Hier valt slijtage uiteraard niet onder. Als het zo is dat men spullen
kwijtraakt en dus een niet complete ballentas inlevert zal het ontbrekende onderdeel in
rekening worden gebracht. Dit kan betekenen dat misschien zelfs de betaalde borgsom
niet toereikend genoeg is. In dat geval zal het zaalteam wat verantwoordelijk is geweest
over deze spullen het resterende bedrag moeten betalen.

Wij hanteren hierbij de actuele marktprijzen min 10 %. Wij hopen natuurlijk dat dit niet
voorkomt, maar in sommige gevallen is het echt onvermijdelijk.
Zie hieronder de prijzen voor verschillende materialen:
Ballentas: €16,-, Zaalhockeybal: € 3,-, Zaalhoezen € 45,- en Zaalbandjes € 14,-

Laten we met z’n allen er op letten dat er op een normale manier met al deze spullen
wordt omgegaan, zodat we er met zijn allen jaren plezier van kunnen hebben. Als er
verder nog vragen zijn of misschien tips voor ons hebt kan je altijd mailen naar de
materiaal commissie (materiaalcommissie@mhczoetermeer.nl)

