
                                                                          

 

Volleybalvereniging 
Jumbo Van Andel - Ormi 

Ballencontract ORMI-teams seizoen 2018-2019 
 
De volgende regels zijn voor ballen van toepassing: 

1. Mini’s gebruiken de miniballen uit het buiten de kast aanwezige, af te sluiten ballenrek.  
2. Kast 5 bevat alle overige voor trainingen te gebruiken materialen. 
3. Er zijn 4 winkelwagentjes beschikbaar voor het gebruik van de ballen bij de 4 velden. 
4. Er moet zorgvuldig met al het materiaal en speciaal de  ballen worden omgegaan bijv. niet 

voetballen, altijd in tassen vervoeren. 
5. Voor wedstrijden gebruikt ieder team één apart geleverde ballentas (teamtas) met 4, 5 of 6 ballen. 

Deze tassen en ballen zijn voorzien van de tekst “ORMI” met een nummer. Ieder team krijgt een 
codering, bijvoorbeeld ORMI 1 voor heren 1, ORMI 14 voor recreanten 2. Zie bijgaande 
coderingslijst. 

6. Voor trainingen is in de PWA per veld een aparte ballentas (trainingstas) met 6 ballen beschikbaar. 
Deze ballen en tas zijn herkenbaar aan een donker gekleurd symbool (cirkel, driehoek, ovaal of 
rechthoek). Elke trainingsgroep kan één zo’n tas gebruiken, waarbij de symbolen wel gemengd 
mogen worden. In andere zalen dan de PWA dienen de teamtassen gebruikt te worden. 

7. Na elke training worden de ballen verzameld en weer in de trainingstas in kast 5 opgeborgen of in de 
winkelwagentjes aan de volgende trainingsgroep overgedragen (is meteen controle). 

8. Van de coaches van jeugdteams wordt verwacht dat ze de jeugd betrekken bij het steeds 
verzamelen van de ballen, mn bij wedstrijden en ze daarmee verantwoordelijkheidsgevoel 
bijbrengen. 

9. In alle teamtassen zit tenminste 1 wedstrijdbal. 
10. Bij vermissing neemt het team direct alle maatregelen om de bal(lentas) terug te krijgen. 
11. Ballen die vanwege slijtage/lekkage niet meer te gebruiken zijn kunnen geruild worden bij de 

materiaalbeheerder. 
12. Het is NIET toegestaan op de ballen te schrijven of er iets op te plakken. 
13. Bij verlies van één of meer ballen moet het team die bal(len), €35 per stuk, vergoeden. 
14. Bij verlies van de ballentas moet men €20 vergoeden. 
15. Bij verlies van bal of kleding dit DIRECT melden, dan zoeken we een oplossing. Pas melden aan het 

einde van het seizoen betekent zeker dat je moet betalen. 
16. TIP1: maak 1 persoon voor het hele seizoen verantwoordelijk voor de ballen! 
17. TIP2: verzamel de ballen vóórdat de wedstrijd begint! 
18. TIP3: leen geen ballen uit aan andere bezoekers of (jeugd)leden! 

 
naam/handtekening  # ballen teamtas naam/handtekening 
materiaalbeheer    code  team 
 
Albert Lemmen  …………… ……….  …………………………………………………… 
materiaal@ormi.nl 

Opmerkingen:  



                                                                          

 

Volleybalvereniging 
Jumbo Van Andel - Ormi 

Coderingslijst ORMI-teams met aantal ballen 
 

team teamtas # team teamtas # team teamtas # 
Heren 1 ORMI 1 6 Heren 2 ORMI 2 6 Dames 1 ORMI 3 6 
Dames 2 ORMI 4 6 Dames 3 ORMI 5 6 Dames 4 ÒRMI 6 5 
Dames 5 ORMI 7 5 Meisjes A1 ORMI 8 5 Meisjes B1 ORMI 9 5 
Meisjes B2 ORMI 10 5 Meisjes C1 ORMI 11 5 Jongens C1 ORMI 12 5 
Recreanten 1 ORMI 13 4 Recreanten 2 ORMI 14 4 Recreanten 3 ORMI 15 4 
Recreanten 4 ORMI 16 4       

De gekozen codering bij trainings- en wedstrijdballen maakt onderling uitwisselen onmogelijk. 
 
Miniballen(kar). 
Deze kar bevat alle miniballen. Na elke training dienen de ballen daarin weer opgeborgen te worden en moet 
de kar weer op slot. Lekke ballen even doorgeven graag! 
 
Ballen in plafond. 
Graag even doorgeven aan materiaalbeheer want er mag NIET een andere bal gepakt worden. 
Materiaalbeheer zorgt dan voor vervanging. 
 
Sleutelbeheer 
De toegang tot de PWA is beperkt tot de ingehuurde uren. De sleutel (keyfob) van de PWA is beschikbaar bij 
Johan Snijder, Sander de Graaf en Pascal Veneman. Zij dienen ook te zorgen voor openen en sluiten van kast 5 
(de materiaalkast) en de ballenkar met miniballen. De laatste trainingsgroep dient dit altijd uit te voeren/te 
controleren. 
Albert Lemmen, Lisette Hartman en Martin Hoogendoorn hebben een sleutel van kast 4, die gebruikt wordt 
door materiaalbeheer en wedstrijdsecretariaat. Martin en Albert hebben ook de sleutel van kast 5.  
Albert heeft ook nog een sleutel van kast 9 tbv kleding en reservemateriaal. Deze kast wordt gedeeld met 
hockey. 
 
Materiaalbeheer 
Het beheer van alle materialen is in handen van het team materiaalbeheer. 
 
PWA gebruiksregels 
Met alle PWA-materialen dient zorgvuldig omgegaan te worden en mn ook op de juiste wijze te worden 
opgeborgen (netten, antennes, stoelen, tussennet etc…). De PWA heeft gebruiksregels opgesteld die 
nageleefd moeten worden en als bijlage zij bijgevoegd. 
 
Team materiaalbeheer (materiaal@ormi.nl) 
Albert Lemmen, Marike de Graaf en Martin Hoogendoorn 
 
 
 



                                                                          

 

Volleybalvereniging 
Jumbo Van Andel - Ormi 

Huisregels PWA-sporthal opgesteld i.o.m. Volleybalvereniging JUMBO Van Andel-ORMI  

 

We willen alle teams, gasten graag gastvrij onthalen in onze mooie PWA-sporthal. We hopen dat, mede 
door het samen naleven van onderstaande regels, het bezoek aan onze PWA-sporthal heel prettig is. We 
wensen iedereen een prettige wedstrijd of training toe! 

 

1. Van en naar de sportvloer alleen via de kleedkamers (vanuit de ingang/sportcafé de gang na de 
toiletten > kleedkamer > sportvloer en zo weer terug) 

2. Omkleden/zaalschoenen aan doen in de kleedkamer > schone voetengang> sportvloer 
3. Sportvloer alleen betreden met schone zaalschoenen, ook coaches, trainers en evt. ouders 
4. Zaalschoenen pas aan doen in de kleedkamer en NIET in het sportcafé! Kleine moeite toch? 
5. Zaalschoenen met zwarte zolen zijn verboden 
6. Overschoentjes zijn te verkrijgen bij de beheerder/sportcafé 
7. Nooduitgangen zijn alleen voor noodsituaties, verder verboden te gebruiken 
8. Alleen buiten roken, maar niet met zaalschoenen aan. 
9. Na de wedstrijd/training meteen douchen, niet in sportkleding roken graag! 
10. Geen etenswaren in de kleedkamers op de sportvloer en op de tribune 
11. Kleedkamer netjes achterlaten/rommel/flesjes/pakjes in de prullenbakken 
12. Doucheruimte even droogtrekken voor de volgende gasten 
13. Vernielingen worden doorberekend aan de vernielers 
14. Trainers/coaches/ouders: lege kleedkamer nog even controleren op orde & netheid 
15. Waardevolle spullen (ook kleding) niet achterlaten in de kleedkamer 
16. PWA/ORMI zijn niet verantwoordelijk voor diefstal uit de kleedkamers 
17. Bij vragen en/of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met beheerder of zaalwacht 

 
 


