Keepers-materialen
Protocol materialen uitgifte- en inname WFHC spire
Uitgifte Keepersmaterialen
Aan het begin van het nieuwe seizoen (zie voor data de website), wordt het keepersmateriaal
uitgegeven op Spire op vooraf aangegeven momenten.
Het uitlenen geschiedt tegen betaling van borg. De borg is voor het hele team. Een
afgevaardigde persoon van het team, eventueel de vaste keeper kan de borg cash of per pin
voldoen. Deze borg krijgt hij/zij aan het eind van het seizoen weer retour mits de materialen
in goede staat, compleet en schoon weer worden ingeleverd. Het team ontvangt hierbij het
Borgformulier uitgifte keepersmateriaal seizoen 2018-2019.
Bij het inleveren van de keepersmaterialen moet dit formulier weer ingeleverd worden.
Borg keepersmateriaal
•

Voor alle teams vanaf Jongste Jeugd (6- en 8-tallen), Jeugd en Senioren bedraagt de borg
voor een keeperstas met inhoud € 150,-.
Bij verlies van materiaal wordt het te vervangen deel aangevuld. De kosten worden dan in
rekening gebracht. Bij kapot materiaal bepaalt de commissie de onkosten.
Standaard uitrusting van de keeper bestaat uit:

•

Jongste Jeugd (6- en 8-tallen): legguards en klompen, helm, bodyprotector, handschoenen,
tas, 8 ballen en 1 slotje van een locker

•

Elftallen : legguards en klompen, helm en keelbeschermer, handschoenen en
bodyprotector, tok, keepersbroek, tas, 2 maskers (strafcorners), 8 ballen en 1 slotje van een
locker.
Inleveren Keepersmaterialen
Aan het einde van het seizoen (zie voor data de website) moet het keepersmateriaal weer
inlevererd worden.
Alle teams leveren hun materialen in en krijgen bij de start van het nieuwe seizoen een tas op
naam van het team uitgereikt.
Denk je dat er materiaal vervangen moet worden dan kun je dit laten weten via:
materiaal@hcspire.nl
Het bij uitgifte ontvangen Borgformulier uitgifte keepersmateriaal seizoen moet samen met
het materiaal ingeleverd worden. Via het Teruggave formulier wordt de borg terugbetaald.
Gezien de enorme investering die Spire doet in de materialen (een jeugdkeeperstas kost
ongeveer € 850,-) zien wij ons genoodzaakt onderstaande bedragen in rekening te brengen
indien een tas onvolledig wordt ingeleverd.

Borg inhoudingen

€

Legguard(s) kwijt

100,-

Klomp(en) kwijt

50,-

Handschoen(en) kwijt

50,-

Bodyprotector kwijt

50,-

Helm kwijt

100,-

Keepersbroek kwijt (indien uitgegeven)
Elleboogbeschermer(s) kwijt (indien
uitgegeven)

50,-

Hele tas met keepersinhoud kwijt

150,-

Tas schoonmaken

15,-

Onderhoudswerkzaamheden verzuimd

15,-

Tas onbeheerd achtergelaten 1e keer

35,-

Tas onbeheerd achtergelaten 2e keer

50,-

Tas onbeheerd achtergelaten 3e keer

Borg kwijt

8 ballen

2,- per stuk

2 zaalballen

2,- per stuk

2 gezichtsmaskers

20,- per stuk

10 hesjes

5,- per stuk

Sleutel / slot locker

15,-

10,-

