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Beleid materiaal gebruik 
MHC de Warande reikt aan de teams diverse materialen uit. Het gaat hierbij om 

keepersuitrustingen, locker gebruik vanaf de D-jeugd, coachtasjes met ballen en hesjes, 

sponsorkleding en hockeyplankjes. Dit alles kost geld, veel geld. Uiteraard zal ieder team van MHC 

de Warande gevraagd worden zorgvuldig om te gaan met de uitgeleende materialen.  

Materialen die  kapot gaan bij normaal gebruik kunnen ter reparatie of omruiling aangeboden 

worden bij de materialencommissie, dit kost het team geen geld. Vermissing of onzorgvuldig gebruik  

is echter niet acceptabel. In deze gevallen zal het team de nieuwprijs van de uitgereikte materialen 

dienen te betalen. Daarom wordt er een borg gevraagd per team om de eerste kosten bij 

vermissingen of schade door onzorgvuldig gebruik te dekken. De borg betreft €30 euro voor de 

teams zonder keepersuitrusting, €100 euro voor de jongste jeugd teams met keepersuitrusting en 

€150 voor de overige teams. Worden er extra materialen op verzoek uitgereikt kan het zijn dat er 

extra borg wordt gevraagd.  
Bij het juist inleveren van de materialen wordt deze borg weer terugbetaald aan het eind van het 

seizoen. 

Verzoeken tot reparatie of vervanging van keepersuitrusting kun je tijdig doorgeven via 

keepers@mhcdewarande.nl  

Verzoeken tot reparatie of vermissing van kleding kun je doorgeven via kleding@mhcdewarande.nl  

Voor de coachtasjes en hockeyplankjes kun je terecht bij materialen@mhcdewarande.nl 

Prijzen materialen 

  Jongste jeugd/ 
Breedte Junioren 

Selectieteams 
/Senioren 

Legguards € 200  € 400 

1 Klomp € 50 € 100 

1 Handschoen € 50 € 100 

Bodyprotector € 50 € 100 

Helm € 100 € 200 

Keepersbroek € 50 € 100 

Tas € 50 € 100 

Volledige tas met inhoud € 650 € 1300 

Tas onbeheerd achterlaten € 25 € 25 

Cornermasker € 60 € 60 

zaalbandjes € 15 € 15 

zaalhoezen € 40 € 40 

bal €3 €3 

hockeyplankje €5 €5 

hesjes €3 €5 
Sponsorkleding jas - € 60 

Sponsorkleding broek - €30 
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Sponsorkleing shirt  €41,50 
 

Lockers 

MHC de Warande beschikt over lockers, die bedoeld zijn voor het opslaan van keepersmaterialen op 

de club. De keepersmaterialencommissie verzorgt het in bruikleen stellen van de lockers. De locker 

blijft eigendom van MHC de Warande.  

De lockers worden in bruikleen gegeven aan de junior- (vanaf de D-jeugd) en senior  teams. Voor de 

jongste jeugd teams zijn er geen lockers beschikbaar. Deze teams nemen de keeperstassen mee naar 

huis.  

Een keeper/team die een locker krijgen toegewezen, gaat akkoord met de volgende 

bruikleenvoorwaarden. Hij/zij: 

- gebruikt de locker actief en stelt de keepersmaterialencommissie direct in kennis indien de 

locker minder dan 1x per maand gebruikt wordt; 

- gebruikt de locker niet voor de opslag van andere goederen dan eigen keeperstas en 

eventueel bidons of ballentas van het eigen team; 

- geeft de locker niet in bruikleen aan iemand anders of aan een ander team; 

- gaat op een verantwoordelijke wijze om met de locker en bijbehorende materialen; 

- draagt zorg voor de afsluiting van de locker met het bijgeleverde slot 

- gebruik van een eigen slot is niet toegestaan 

- houdt de locker netjes (geen rommel/afval); 

- laat na beëindiging van het gebruik de locker deze schoon achter, inclusief de beschikbaar 

gestelde materialen, waaronder het slot. 

Indien niet aan deze bruikleenvoorwaarden wordt voldaan, kan de vereniging, vertegenwoordigd 

door de  materialencommissie, het recht tot toegang tot de locker ontzeggen. De 

materialencommissie zal dit van tevoren kenbaar te maken. Indien lockers niet afgesloten achter 

gelaten worden met een keepersuitrusting erin zal deze keepersuitrusting verplaatst worden naar de 

afgesloten materialen ruimte.  

Keepersuitrusting 

MHC De Warande verstrekt aan de keepers een uitrusting. Deze uitrustingen zijn noodzakelijk om de 

sport veilig te beoefenen. Men moet wel beseffen dat dit een zeer prijzige uitrusting is die MHC De 

Warande ter beschikking stelt. Zie de voorwaarden voor deze bruikleen en de prijsijst hierboven.  

Van de keepers wordt verwacht dat men hier zorgvuldig mee omgaat. Dit houdt in: 

- Bij niet gebruik is de uitrusting opgeslagen in de locker (open tas ivm ventilatie), in een auto 

of thuis 

- De uitrusting wordt schoon en droog bewaard 

- De uitrusting wordt regelmatig gewassen 

- De uitrusting wordt ter reparatie of vervangingen tijdig aangeboden aan de 

materialencommissie 

Indien niet aan deze bruikleenvoorwaarden wordt voldaan, kan de vereniging, vertegenwoordigd 

door de  materialencommissie, de uitrusting innemen. De materialencommissie dient dit van 

tevoren kenbaar te maken. 



Bij verlies of onzorgvuldig handelen zal MHC De Warande de nieuwprijs  verhalen ophet team.  



Zaalhoezen en bandjes 

Voor de zaal zijn aparte bandjes verplicht/noodzakelijk. Deze worden verstrekt vlak voor het 

zaalseizoen. Na afloop van het seizoen worden deze weer ingenomen. Indien deze niet worden 

ingeleverd, zal dit van de borg worden ingehouden. 

Zaalhoezen zijn niet verplicht. Indien een keeper zaalhoezen wil, kunnen die worden verstrekt. Na 

afloop van het seizoen worden deze weer ingenomen. Indien deze niet worden ingeleverd, zal dit 

van de borg worden ingehouden. 

Cornermaskers 

Cornermaskers zijn nodig voor veilig spel bij de strafcorner. Het betreft hier maskers met een open 

stalen constructie. MHC De Warande stelt 2 maskers per team voor junioren en senioren ter 

beschikking. Na afloop van het seizoen worden deze weer ingenomen. NB: de lijnstoppers dienen 

deze maskers te dragen.  

Er zijn op de club ook nog kunststof maskers beschikbaar. Deze kunnen op bruikleen extra worden 

verstrekt. 

Overige beschermingsmiddelen 

Elleboogbeschermers voor keepers en beschermingsmiddelen voor spelers bij een strafcorner zijn 

eigen aanschaf omdat dit vaak persoonlijke voorkeuren betreft. MHC De Warande voorziet hier niet 

in. 

Hockeyplankjes 

De jongste jeugd en D-jeugd krijgt van hockeyplankjes uitgereikt om technieken te oefenen. De 

teammanager deelt deze plankjes uit aan de spelers die deze plankjes mee naar huis nemen zodat 

iedereen veel thuis kan oefenen. Op het Youtube kanaal ‘MHC de Warande’ zijn oefeningen voor 

deze plankjes te vinden.  

Coachtassen 

Ieder team krijgt coachtasjes uitgereikt met daarin 10 ballen en 8 hesjes (jongste jeugd 5 ballen en 3 

hesjes). Deze tas kun je bewaren in de keeperslocker en zijn bedoeld voor gebruik bij het inspelen 

voor wedstrijden. De hesjes kun je ook gebruikten bij de trainingen.  

Sponsorkleding 

Selectieteams krijgen sponsorkleding uitgereikt. Dit betreft een shirt, trainingsbroek en jas. Deze 

kleding blijft eigendom van de club. Na afloop dient deze kleding schoon en compleet te worden 

ingeleverd.  

Het team wordt gesponsord door éénn of meer kledingsponsoren. De spelers ontvangen aan het 

begin van het seizoen de sponsorkleding. Als team is het van groot belang om als eenheid onze 

hockeyclub te vertegenwoordigen. Teammanagers wordt gevraagd de spelers te wijzen op het feit 

dat zij het visitekaartje van hun hockeyclub MHC De Warande zijn en tevens van kledingsponsoren, 

die hun naam weer aan de hockeyclub verbinden. 

De sponsorkleding wordt in bruikleen uitgereikt via de manager/coach van dit team, aan de 

spelers/speelsters van het team onder de volgende voorwaarden: 

- beschadigingen of verliezen worden door de manager/coach bij de kledingcommissie gemeld. 



- De kleding wordt aan het eind van het seizoen, en (indien van toepassing) bij het 

tussentijds verlaten van het team, direct ingeleverd bij de manager/coach. 

- Het dragen van de sponsorkleding is VERPLICHT EEN HALF UUR VOOR, TIJDENS EN 

EEN HALF UUR NA DE WEDSTRIJDEN, andere kleding, met of zonder sponsoropdruk, 

is niet toegestaan. 

- De sponsorkleding mag NIET BIJ TRAININGEN gedragen worden, WEL mag de 

sponsorkleding worden gedragen op de heen- en terugweg naar een training van het eigen 

elftal en ook tijdens vrijwilligersactiviteiten ten behoeve van de Warande (bijvoorbeeld tijdens het 

geven van trainingen en het leiden van wedstrijden). 

- Bij het niet tijdig, niet correct of geheel niet inleveren van de in bruikleen verstrekte kleding 

worden de kosten voor  reparatie of vervanging verrekend met de borg. Binnen het team zal bepaald 

moeten worden of dit verhaald wordt op de betreffende speler.  

De manager/coach ziet toe op de handhaving van bovenstaande regels. Bij het niet opvolgen 

van de regels word in overleg met de coach een gepaste sanctie vastgesteld. 

Deze sponsorkleding gaat meerdere jaren mee. Om te zorgen dat de kwaliteit zo goed mogelijk 

behouden blijft, hebben wij het volgende advies aan u. Stel een wasschema op, zodat de shirts 

per team worden gewassen. Was de kleding binnenste buiten op 30 graden en stop de kleding 

niet in de droger !! 

 

De richtlijnen van het gebruik communiceren naar de teamleden en ouders. 

De manager/coach tekent voor ontvangst van de sponsorkleding en verklaart hiermee kennis te 

hebben genomen van de voorwaarden die MHC De Warande stelt aan het gebruik van 

sponsorkleding. Aan het eind van het seizoen verzoeken wij u, de kleding van het hele team, 

schoon en compleet in te leveren op een nader te bepalen datum. 

 

 


