
  

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleent. 
Op- of aanmerkingen mailen naar secretariaat@devoko.nl  

 
Datum: 27 oktober 2016. 

  
       

 

 

 

 

 

 
 

Samenstelling 

Voorzitter en materialen : Marcel Veelders  
Kleding senioren en mini’s : Nardy Kienhuis en Marloes Wolbert  
Kleding A-B-C jeugd  : Aileen Knippers en Lieke Mollink 
 

 

Graag geef ik u een kort verslag vwb de werkzaamheden en taken van de materialen commissie. 
 
Ik zal mij voorstellen: Ik ben Marcel Veelders, vader van Hieke en Bregje uit C2 en N6-3 en sinds kort actief 
bij de materiaalcommissie. Ook verzorg ik samen met een aantal vaders op zaterdagochtend de zaalwacht 
voor mini’s. 
De materiaalcommissie bestaat uit Nardy Kienhuis, Marloes Wolbert, Aileen Knippers en Lieke Mollink. Wij 
hebben onze taken verdeeld. Marloes en Nardy doen kleding senioren en mini’s, Aileen en Lieke verzorgen 
kleding van junioren en ik houd mij bezig met materiaal, want kleding is niet zo mijn ding! 
 
 Op hoofdlijn de taken van de materiaalcommissie: 
 
* het voeren van actuele administratie voor de materialen die in het bezit zijn van de 
   vereniging. 
* de uitgifte en inname en controle ballen en ballentassen. 
* aanspreekpunt voor defecte materialen en beheer kleding. 
* coördineren en inkopen materialen en kleding. 
* inname controle en uitgifte kleding. 
* zorgen dat ieder team voldoende shirts krijgt met de goede bedrukking. 
* en het beheer van het account van de materialen commissie. 
 
Wat er doorlopend moet worden gecontroleerd: 
 
* pasavonden regelen en pasmaten regelen. 
* shirts en shorts voor de teams uitzoeken. 
* ballen controleren en opdruk houden (maandelijks). 
* klachten en mankementen behandelen en op anticiperen. 
 
Communicatie is het sleutelwoord, dus mocht er iets zijn met kleding of materiaal, meld het bij een van de 
commissieleden of mail naar materialen@devoko.nl. 
 
Mochten er nog vragen zijn laat het weten! 

Algemene Vergadering 2016: 
Agendapunt 5h Jaarverslag Materialen Commissie 
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