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Sportkleding 

Sportkleding zoals shirts, broeken, trainingspakken verkrijgt SDS’55 veelal 
via sponsoren. Aan het begin van het seizoen voorziet de 
materiaalbeheerder alle teams van de sportkleding (en eventueel tassen 
en bidons). Uitgifte vindt plaats in (maand/periode); per team houdt de 
materiaalbeheerder bij wat hij uitgeeft. Aan het einde van het seizoen 
(meestal in juni) gaat alle sportkleding weer terug naar SDS’55. Trainers 
en leiders van de teams krijgen een berichtje (in mei), dat de spullen 
weer ingeleverd moeten worden. Meestal verloopt het terugnemen van 
de shirts, broeken ect. goed. Het is prettig voor SDS’55 als spelers, leiders 

en trainers verantwoord met de spullen omgaan. Dat scheelt ook in financieel opzicht, want 
bijvoorbeeld een shirt bijbestellen kost de vereniging veel geld. In uitzonderlijke gevallen 
brengt het SDS’55 bestuur niet ingeleverde kleding e.d. in 
in rekening bij de speler.  
Soms is zelfs een complete tas met sportkleding zoek. 
Maar via de ‘SDS leiders’ app is dit vaak zo opgelost …. 
Sportsokken zitten niet in het gratis kledingpakket. Deze zijn 
te bestellen via materialen@vvsds55.nl of via 06 5534 
5077 (Dick Ploeg).  
 
 

Voetballen  
Elk team heeft een ‘eigen’ voetbal container, die is 
afgesloten met een slot. Trainers en leiders hebben daar 
de sleutel van en zijn verantwoordelijk voor de 
voetballen in de container. Als ballen versleten en/of lek 
zijn nemen zij contact met de materiaalbeheerder of 

terreinbeheerder om de voetballen te vervangen. 
Ook de uitgifte van voetballen houdt de 
materiaalbeheerder per 
team bij.  

In de afgebeelde container zitten ook ‘oefenhoedjes’. Dat is niet de 
bedoeling; de hoedjes zijn voor algemeen gebruik. Daarover later 
meer.  
Tijdens trainingen of tijdens wedstrijden gebeurt het soms, dat de 
voetbal buiten het veld/sportpark terecht komt. Of in de Valkse 
Beek. Het is zaak om die ballen gelijk weer op te halen en terug op 
het veld te brengen. Aan de kant van de Koperensteeg (bij de 
poort achter het doel) staat een ballenhaak, zodat je de bal(len) eenvoudig uit de beek kunt 
vissen. Belangrijk! Want ballen zijn duur: zo’n 40 tot 50 euro. 
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Berging materialen 
In berging 3 staan veel materialen voor de 
trainingen opgeslagen. De voetbal kliko’s, 
trainingshesjes voor senioren, junioren en 
pupillen, pilonnen, palen en hoedjes. Elk 

team heeft een eigen voetbalkliko (al eerder genoemd). De hesjes, 
pilonnen, palen en hoedjes zijn voor gemeenschappelijk gebruik. 
Trainers en leiders pakken wat ze nodig hebben voor hun training. 
En na gebruik komen de spullen weer terug in berging 3. Het is 
belangrijk, dat de hesjes weer aan de kleerhangers komen te 
hangen. Dan kunnen deze weer drogen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verzameling hesjes is weer aangevuld; ergens oktober 2021 waren er zo’n 40 zoek. Dat 
kost de vereniging toch circa 7 euro per stuk. 
 

VERPLAATSBARE DOELEN 
Voor de trainingen heeft SDS’55 
een verzameling verplaatsbare 
doelen: klein, groter en grootst.  
De metalen doelen zijn behoorlijk 
stevig en kunnen tegen een 
stootje. Maar vooral tijdens het 
verplaatsen zijn ze kwetsbaar. 
Vriendelijk verzoek: doe dat met 

aandacht. Tegen ‘het betere’ gooi- en smijtwerk zijn de doelen niet bestand.  
 

Tot slot 
Investeren in sportkleding en trainingsmateriaal doen we natuurlijk graag als vereniging. 
Maar laten we zuinig zijn op onze spullen! Vragen of opmerkingen over het materiaalbeheer 
kun je kwijt bij de materiaalbeheerder materialen@vvsds55.nl of via 06 5534 5077 (Dick 
Ploeg).  
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