
	  

	  
	  
Keepers	  en	  hun	  materiaal	  
	  
De	  volgende	  afspraken	  gelden	  tussen	  keepers	  en	  Were	  Di:	  
	  

• Mits	  tijdig	  gewaarschuwd,	  zorgen	  wij	  dat	  het	  keepersmateriaal	  in	  goede	  
en	  veilige	  staat	  blijft/komt.	  

• 	  	  Kleine	  reparaties	  en	  vervangingen	  van	  materialen	  worden	  z.s.m.	  
uitgevoerd.	  Bij	  langdurige	  reparaties	  wordt	  materiaal	  tijdelijk	  vervangen.	  

• Kleine	  ongemakken	  zoals	  een	  kapot	  klompriempje	  kunnen	  zelf	  worden	  
vervangen.	  Betreffende	  onderdeel	  zal	  in	  de	  locker	  gelegd	  worden,	  mits	  
tijdig	  gemeld.	  

• Ga	   niet	   op	   eigen	   initiatief	   langs	   bij	   de	   trainers	   als	   ze	   training	   aan	   het	  
geven	  zijn.	  Vaak	  is	  er	  dan	  geen	  tijd	  om	  u	  te	  helpen	  

• In	  de	  zomer-‐	  en	  winterstop	  zullen	  we	  op	  verzoek	  grote	  reparaties	  en/of	  
vervangingen	  uitvoeren.	  Geef	  ons	  tijdig	  door	  in	  welke	  locker	  welke	  zaken	  
onze	  aandacht	  verdienen.	  

• Dat	  niet	  iedere	  keeper	  van	  splinternieuw	  materiaal	  voorzien	  kan	  worden,	  
zal	  duidelijk	  zijn.	  Wij	  streven	  ernaar	  je	  te	  laten	  keepen	  met	  veilig	  c.q.	  
deugdelijk	  materiaal.	  

	  
Wat	  verwachten	  wij	  van	  jou:	  
	  

• Dat	  je	  net	  zo	  zorgvuldig	  of	  liever	  nog,	  nog	  zorgvuldiger	  met	  de	  in	  
bruikleen	  gegeven	  materialen	  omspringt	  als	  met	  je	  eigen	  materialen.	  
Goed	  verzorgde	  materialen	  maken	  het	  keepen	  veiliger!	  

• Verzoeken	  tot	  reparatie	  en/of	  vervanging	  graag	  tijdig	  doorgeven	  aan	  de	  
juiste	  persoon.	  

• Dat	  je	  zorgvuldig	  met	  je	  sleuteltjes	  omspringt.	  Niet	  uitlenen	  dus,	  kosten	  
vervanging	  voor	  eigen	  rekening.	  

• Leen	  je	  materialen	  niet	  uit.	  Houd	  het	  na	  een	  wedstrijd	  goed	  in	  de	  gaten	  
en	  berg	  het	  in	  de	  locker.	  Wees	  alert!	  

• Mocht	  je	  materiaal	  nat	  zijn,	  dan	  is	  thuis	  drogen	  wellicht	  een	  
mogelijkheid.	  Laat	  in	  ieder	  geval	  in	  de	  locker	  de	  tas	  open	  voor	  
beluchting.	  

• Tijdens	  de	  winter-‐	  en	  zomerstop	  graag	  je	  keeperstas	  ontdoen	  van	  natte	  
shirtjes,	  broeken,	  hesjes,	  en	  ander	  ongerief.	  



	  

	  
	  
	  
	  

• Met	  je	  lockersleutel	  heb	  je	  alleen	  toegang	  tot	  je	  eigen	  locker.	  We	  gaan	  er	  
dan	  ook	  vanuit	  dat	  je	  alleen	  in	  je	  eigen	  locker	  komt.	  

• Bij	  overhandiging	  van	  voordeur-‐	  en	  lockersleutel	  wordt	  m.i.v.	  het	  seizoen	  
2012-‐2013	  een	  borg	  van	  7,50	  euro	  gevraagd.	  Bij	  inlevering	  van	  beide	  
sleutels	  wordt	  de	  borg	  terug	  betaald.	  

	  
Als	  iedereen	  zich	  aan	  deze	  spelregels	  houdt,	  moet	  onderhoud,	  reparatie	  en	  
gebruik	  goed	  op	  elkaar	  afgestemd	  zijn.	  Als	  je	  ideeën	  hebt,	  mag	  je	  ze	  altijd	  
melden.	  Wij	  doen	  ons	  best,	  jullie	  ook.	  
	  


