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De TBV (Taken, bevoegdheden en Verantwoordelijkheden) van de Sleutelbeheerder HSV Adegeest:
Het beheren, uitgeven en innemen van sleutels en alarmtags aan leden tbv uitoefening van de taak
die zij hebben binnen de vereniging. Het bijhouden van een nauwkeurige administratie hiervan. Het
innen van borg en afstorten van deze borg op de clubrekening.Het informeren van het Bestuur
(penningmeester) als borg teruggestort moet worden omdat sleutelsets weer zijn ingeleverd)
Activiteiten Sleutelbeheer 2015
Eind oktber 2014 zijn alle sleutels van de accommodatie ingenomen. Dit had te maken met de
verhuur aan BSN Rugby. In het eerste kwartaal waren er nog enkele sleutels in omloop op de oude
uitgifte voorwaarden, maar uiteindelijk zijn alle sleutels ingeleverd.
Eind december 2014 en de maanden erop zijn sleutels weer uitgegeven tegen een borg bedrag van
50,-- per set. Gaande weg zijn steeds meer sleutels uitgegeven omdat het seizoen weer van start
ging.
Uitgangspunt is dat ieder team maximaal twee sleutelsets heeft. Omdat niet eenduidig vast ligt in de
administratie wie in welk team speelt, is het lastig te bepalen of de teams voldoende dan wel
onvoldoende sleutelsets heeft.
Er is zoveel mogelijk gestreefd de sleutelsets uit te leveren aan leden met een functie / taak zodat zij
de sleutels voor meerdere taken kunnen inzetten.
In een overzicht is bijgehouden wie welke sleutels heeft ontvangen bij uitgifte. In dit overzicht staat
ook de betaalde borg en of deze borg in de clubkas is gestort. (alles gestort op de clubkas rekening)
Bij inleveren van de sleutelset aan de sleutelbeheerder zal deze aan de penningmeester opdracht
geven tot terug betalen van het borg bedrag.
De sleutelbeheerder heeft geen zicht op onderling doorgeven en uitlenen. De geregistreerde
gebruiker is en blijft echter verantwoordelijk.
Sleutels / sloten welke zijn vervangen en niet doorgegeven aan de sleutelbeheerder zijn evenmin
inzichtelijk te maken. (Bijvoorbeeld KK4 en het pomphuis) en het ontbreken van de sleutel van KK3
sinds enkele maanden.
Het alarmsysteem wordt niet altijd ingeschakeld, soms door foutief handelen, soms door
vergeetachtigheid. Het is wel inzichtelijk te maken wie de accommodatie opent, maar niet inzichtelijk
te maken wie als laatste het pand heeft verlaten en of deze persoon het alarm geactiveerd heeft /
afgesloten heeft.
Door foutief handelen, deuren van kantine, spinrag en meterkast welke niet op slot gedaan wordt,
zijn diverse keren alarmmeldingen ontstaan. Een enkele keer is ondergetekende, maar vooral
Michaël de Zwart is hiervoor op pad geweest op de meest vreemde uren.
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