
KFC Heusden - Verantwoordelijke Sportmateriaal

Als Verantwoordelijke Sportmateriaal zorg je ervoor dat onze 300 spelers van alle ploegen altijd voldoende en

kwalitatief materiaal ter beschikking hebben. Je beheert het materiaal als een goede huisvader en maakt de

nodige afspraken hierover met de trainers. KFC zal je bijstaan om de nodige afspraken op te stellen, maar daarna

ben jij verantwoordelijk om deze te communiceren en op te volgen.

Verantwoordelijkheden:

- Beslissen hoe ons lokaal met sportmateriaal ingericht moet worden: elk materiaal moet een visueel

duidelijke plaats toegewezen krijgen.

- Toezien op de inrichting van materiaalkot. KFC zal het nodige materiaal en hulp hiervoor bieden.

- Afspraken opstellen omtrent het gebruik van materiaal.

- welk materiaal wordt toegewezen wordt aan 1 ploeg?

- welk materiaal wordt gemeenschappelijk gebruikt? Is hiervoor reservatie nodig?

- wie moet het materiaal terug op juiste plaats leggen?

- wat moeten trainers doen als ballen niet terug gevonden worden?

- wie moet materiaal terug sorteren als vastgesteld wordt dat het niet in orde is?

- De methode van inventaris van materiaal opstellen en toezien op de uitvoering.

- Toelichting geven aan trainers ivm inrichting, afspraken en inventaris

- De trainers wijzen op verantwoordelijkheid als materiaal verloren gaat of niet op zijn plaats staat

- Het budget voor aankoop van sportmateriaal beheren. We voorzien hiervoor een digitale lijst op onze

Google Drive waarin iedere uitgave kan geregistreerd worden. Kleine uitgaven kunnen via onkosten

gekocht worden die we snel vergoeden. Grote kan KFC rechtstreeks bestellen.

Vereisten:

Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, gevoel voor orde en netheid, en een Hart voor KFC Heusden

Een uurtje van uw tijd per week tijdens het voetbalseizoen. Een paar uur tijdens onze Doe-Dag in de zomer.

Wie bieden:

Een plaats in het hart van iedere speler, trainer, ouder, medewerker en sympathisant van KFC Heusden.

Indien de verantwoordelijke door goed beheer erin slaagt om binnen het budget te blijven, mag op einde van het

seizoen door de verantwoordelijke beslist worden welke groot materiaal aangekocht wordt. De trainers kunnen

hierbij advies geven. De verantwoordelijke sportmateriaal krijgt hiervoor de rest van budget klein materiaal +

1000€ extra

Interesse?

Vormt deze rol een goede match met jouw goesting? Neem dan contact met secretariskfcheusden@gmail.com of

geef een seintje aan een trainer of bestuurslid.
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