Bruikleenovereenkomst sponsorkleding en sporttas
Voetbalvereniging Beekbergen

De ondergetekenden:
Voetbalvereniging Beekbergen (verder te noemen VVB),
en
………………………………………………….. (verder te noemen lid).

In aanmerking nemende:
Dat de vereniging (sponsor)kleding (shirt, short, sokken en trainingspak) en een sporttas in
bruikleen beschikbaar stelt aan het lid. Hiervoor een bruikleenovereenkomst door beide
partijen dient te worden ondertekend met de navolgende bepalingen.
Partijen komen overeen:
Art. 1 Doel
-

-

VVB heeft per 1 januari 2013 een kledingfonds. Dit fonds stelt zich tot doel om elk
spelend lid te voorzien van een correct clubtenue (inclusief sporttas).
De kleding en sporttas blijven eigendom van de vereniging en worden ieder
seizoen aan de spelende leden uitgereikt.
VVB geeft na de winterstop (seizoen 2012/2013) bovengenoemde kleding en
sporttas aan het lid in bruikleen voor de tijd dat hij/zij bij VVB als spelend lid staat
ingeschreven.
Het lid (ouder/verzorger van) verklaart hierbij de kleding en sporttas in goede
staat in ontvangst te hebben genomen.

Art.2 Verplichtingen
-

-

Voor het in bruikleen krijgen van de kledingen sporttas zijn (ouders/verzorgers
van) het lid per kwartaal een bijdrage aan het kledingfonds verschuldigd. Deze
bijdrage wordt gelijktijdig met de contributie in rekening gebracht.
De hoogte van de bijdrage voor de tweede helft van seizoen 2012/2013 en voor
het seizoen 2013/2014 is per kwartaal vastgesteld op € 6,00 voor jeugd- (pupillen
en junioren) en € 8,00 voor seniorleden per kwartaal.

-

-

-

-

Daarnaast wordt eenmalig een borg van € 25,00 in rekening gebracht. Dit bedrag
wordt geretourneerd bij beëindiging van het lidmaatschap of bij het overschrijven
van spelend naar rustend lid.
Met het ondertekenen van deze overeenkomst machtigt u de penningmeester tot
het automatisch afboeken van de borg alsmede per kwartaal tot het afboeken
van de bijdrage van de rekening met rekeningnummer ………………………………………
t.n.v. …………………………….. (gegevens alleen invullen als nog geen machtiging voor
de automatische incasso van de contributie is verstrekt).
Het lid verplicht zich om het trainingspak uitsluitend direct voorafgaande aan en
direct na afloop van de wedstrijden te dragen. Het shirt, short en de sokken
worden uitsluitend tijdens de wedstrijden gedragen.
Het lid (de ouders/verzorgers van) is verplicht om zorgvuldig met de verstrekte
kleding en sporttas om te gaan.
Het lid is verplicht de kleding en sporttas aan het einde van het seizoen in te
leveren bij de leider van het betreffende team. Bij aanvang van het nieuwe
seizoen worden kleding en sporttas opnieuw uitgereikt.

Art. 3 Wasvoorschriften
Om de kwaliteit van - en bedrukkingen op de kleding goed te behouden, raden wij u
aan de volgende wasvoorschriften in acht te nemen:
- Kleding in de machine binnenste buiten wassen
- Wasmiddel zonder bleek te gebruiken.
- Geen vanish toevoegen, dit tast de lijmlaag aan.
- Bij handwas niet te wrijven, maar wel te knijpen
- Bedrukkingen niet te strijken
- De kleding niet chemisch te reinigen
- Te wassen bij een temperatuur van max. 40 graden
- De bedrukte kleding niet in een droogtrommel te drogen
Art. 4 Schade
-

-

Schade het niet in acht nemen van de wasvoorschriften, verlies of (moedwillige)
beschadiging van de kleding of sporttas dient door (ouders/verzorgers van) het
lid direct aan de kledingcommissie te worden gemeld.
Bij vermissing of beschadiging als gevolg van onjuist of onzorgvuldig gebruik
worden de vervangingskosten in rekening gebracht bij (de ouders/verzorgers van)
het lid.

-

De kosten van de vervanging zullen door de kledingcommissie schriftelijk aan (de
ouders/verzorgers van) het lid worden medegedeeld.

Art. 5 Einde overeenkomst
-

De bruikleenovereenkomst eindigt door het beëindigen van het (actief)
lidmaatschap.
Na beëindiging lidmaatschap dient het lid de kleding en sporttas in te leveren bij
de leider van het betreffende team.

Art. 6 Onvoorziene gevallen
-

In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet wordt verwezen naar het
Reglement Kledingfonds te vinden op de website van Voetbalvereniging
Beekbergen. Bij enig geschil, beslist de Kledingcommissie.

Datum:

Voor akkoord:

(ouder/verzorger van…..)

Naam:
Adres:
Tel.nr:
e-mailadres:

Voor akkoord:

Namens bestuur VVB

