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Taken Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden Materialencommissie (MATS) 

 

 

 
 
Doel Materialencommissie 
Hockeyclub Hilvarenbeek stelt haar leden graag keepers- en trainingsmaterialen ter beschikking om 
op veilige manier en in een veilige omgeving te hockeyen. Om ervoor te zorgen dat het voor een ieder 
duidelijk is wat ze op dit vlak van de club kunnen verwachten is er beleid t.a.v. het gebruik van 
materialen ontwikkeld. 
 
De club vindt het belangrijk dat spelers over kwalitatief goede materialen beschikken, om op een zo 
veilig mogelijke manier de hockeysport te beoefenen. Omdat materialen intensief worden gebruikt 
streeft de materialencommissie ernaar om materialen tijdig te vervangen en opnieuw uit te geven. 
 
Elk competitieteam (vanaf E6) ontvangt aan het begin van het hockeyseizoen een basisset in 
bruikleen. Ieder team dient deze basisset aan het einde van het seizoen volledig te retourneren.  
In de bijlage staat per team aangegeven waaruit de basisset bestaat. De hogere teams ontvangen 
daarnaast een set aanvullende materialen die bovendien een steeds hogere bescherming biedt. 
 
Taken Materialencommissie 
 Naar gelang de materiaalgroep alsmede het niveau van het spel, de gebruiksintensiteit én impact 

bepalen van de benodigde keepersuitrusting en overige materialen 
 Het in bruikleen stellen van de keepersmaterialen bij aanvang van het seizoen en de inname 

ervan aan het eind van het seizoen op vooraf op de website aangegeven data en tijden op de club 
 Het beheren van de kosten van de aan te schaffen materialen en het onderhoud er van, zodat de 

teams zo lang mogelijk van de aangeschafte materialen gebruik kunnen maken 
 Zorgdragen voor een goede communicatie met de Elftallen Commissie over de aantallen (jeugd 

en senioren)teams en tussentijdse team wijzigingen 
 Vast aanspreekpunt voor de leden inzake alle uitgereikte materialen en voor het indienen van 

verzoeken voor vervanging of reparatie 
 Zorgdragen voor een gedegen registratie in LISA (in module MATS) van de door de club 

aangeschafte materialen, de prijzen ervan en in wiens bezit deze materialen zich gedurende het 
seizoen bevinden 

 Het inventariseren van beschadigingen aan- en verlies van materialen en het adviseren van het 
bestuur ter zake – op grond van artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement en op voordracht van 
de materialencommissie – aan teams en/of individuele leden op te leggen boetes 

 Vaststellen van richtlijnen voor het juist gebruik van de uitgereikte keepersmaterialen 
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Bevoegdheden 
 Beslissingsbevoegd ter zake het afhandelen van tussentijdse verzoeken tot vervanging/reparatie 

alsmede tussentijdse uitgifte van nieuwe materialen tot een maximumbedrag van € 500,00 per 
seizoen 

 Controlebevoegdheid op de staat van het materiaal en adviesfunctie richting het bestuur ter zake 
de noodzaak van reparaties en de redenen van bij te bestellen materialen, na inlevering van de 
materialen aan het einde van het seizoen; 

 
Verantwoordelijkheden 
De materialencommissie is verantwoordelijk voor de inkoop, uitgifte (lees: in bruikleen geven) en 
inname alsmede het onderhoud van alle keepersmaterialen. 
 
 
 
SAMENSTELLING KEEPERSTAS 

 

 

Senioren / 
Veteranen 

teams 
A-teams 

 
B-teams 

 
C-teams 

 
D-teams 

 
E8-teams 

 
E6-teams 

 

OBO type*: Cloud Yahoo Yahoo Yahoo Ogo Ogo Ogo 

Basisset bestaande uit: # # # # # # # 

- Helm 1 1 1 1 1 1 1 

- Bodyprotector 1 1 1 1 1 1 1 

- Legguards 2 2 2 2 2 2 2 

- Klompen / kickers 2 2 2 2 2 2 2 

- Handschoen 1 1 1 1 1 1 1 

- Plank 1 1 1 1 1 1 1 

Aanvullend: 

       - Keepersbroek 1 1 1 1 1 - - 

- Strafcornermasker 3 3 3 3 3 2 (O) - 

- Tock 1 1 1 1 1 1 
 - Elleboog protector set 1 1 O O - - - 

* Of equivalent 

 

 Verder ontvangt elk team dat een kluisje wenst om de keeperstas in op te slaan, een lockercode 

van een kluisje in het Materialenhok. Let op. Er zijn in sommige seizoenen meer teams dan 

kluisjes, dus het kan zijn dat sommige teams geen kluisje hebben dat seizoen. In principe hebben 

de hogere teams vanaf senioren t/m de D de eerste keus. 

 Ook krijgt ieder team de gedragsregels en richtlijnen omtrent de omgang met de materialen 
uitgereikt. 

 Elk team vanaf de D ontvangt 3 strafcornermaskers. De E8 teams ontvangen niet standaard 

strafcornermaskers, maar kunnen indien gewenst 2 strafcornermaskers krijgen.  

Extra strafcornermaskers dienen door het team zelf te worden aangeschaft, maar kunnen met 

korting worden besteld via de materialencommissie. 

 Elleboogprotectors zijn niet standaard voorzien in de keeperstas, maar kunnen op aanvraag ter 

beschikking worden gesteld. 


