
Inname kleding en materialen: 
 
Op 20 juni is de innamedag voor kleding en materialen. Op die dag moeten alle teams de 
wedstrijdkleding en overige kleding (inloop- en presentatiekleding en kleding van de 
trainers/leiders: jas, trui, trainingspak of trainingsbroek) inleveren. Ook moeten de 
materialen ingeleverd worden.  
 
Bij inname van de wedstrijdkleding en de materialen wordt direct bepaald wat de kosten 
zijn van de kleding en materialen die ontbreken of kapot zijn. Eventuele kosten van kapotte 
of ontbrekende inloop- en presentatiekleding worden later in rekening gebracht. Na de 
innamedag zullen we per team bekijken wat de stand van zaken met betrekking tot de 
kleding en de materialen is en zullen we per team overleggen wat we doen voor het 
komende seizoen (zie ‘nieuwe/te vervangen kleding’).  
 
Er is in verband met Corona een aangepaste planning gemaakt voor de innamedag. Deze 
loopt van 9.00 – 13.15 waarbij per time-slot van 15 minuten 2 teams tegelijk geholpen 
kunnen worden met de inname van de wedstrijdkleding bij 2 innamepunten in de kantine. 
Een derde innamepunt in de bestuurskamer is voor de trainers/leiders die hun kleding (jas, 
trui, trainingspak) in moeten leveren. Het vierde innamepunt in het kleedkamergebouw is 
voor de materialen. De planning per team is als bijlage meegezonden.  
 
Het is belangrijk om de volgende instructies goed te delen met de trainers/leiders: 
 

• Houd overal binnen en buiten rekening met 1.5 meter afstand! 

• Vul vooraf de innamelijst voor de teamtas in en neem die innamelijst mee naar te 
innamedag. (lijst wordt vooraf beschikbaar gesteld).  

• Kom op het moment dat jouw team is ingepland. Je kunt via de normale ingang de kantine 
inlopen. Als er nog een team bij het betreffende innamepunt aanwezig is wacht dan buiten 
totdat het team klaar is.  

• Zorg dat alle trainers/leiders per team aanwezig zijn. Indien dit niet mogelijk is regel dan dat 
in ieder geval 1 persoon de teamtas en alle kleding van trainers/leiders en de materialen 
inlevert.  

• De teamtas lever je in bij het voor jouw team ingeplande innamepunt in de kantine.  

• Daarna kun je de trainers/leiderskleding inleveren in de bestuurskamer. Loop via de deur 
helemaal rechts achterin de kantine naar de bestuurskamer. Er mogen max 2 teams in de 
bestuurskamer aanwezig zijn. Wacht anders totdat de bestuurskamer leeg is. Wachten kan 
in de kantine.  

• Je kunt na het inleveren van de kleding de bestuurskamer verlaten en via de tussendeur 
(tegenover de bestuurskamer) het gebouw weer verlaten.  

• Je loopt dan voor de kantine langs naar het kleedkamergebouw. Daar kun je de materialen 
inleveren. Als er nog teams in het gebouw zijn wacht dan totdat die het gebouw verlaten 
hebben.  

• Na inleveren van de kleding en de materialen verlaat je direct het terrein zodat we het 
aantal mensen die op de locatie aanwezig zijn kunnen beperken.  

• Kan niemand van jouw team op 20 juni aanwezig zijn neem dan contact op met Michel 
Kolman via michelkolman@planet.nl. Let op: doe er alles aan om op het geplande moment 
te komen zodat we zoveel mogelijk op die dag kunnen afhandelen.  
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