Reglement Kledingfonds vv Beekbergen

1 januari 2013

De Kledingcommissie is verantwoordelijk voor de gehele organisatie en planning van activiteiten die
met kleding/tassen uitgave, beheer en ontvangst te maken hebben binnen de vereniging. De
commissie is verantwoordelijk voor onder meer het verstrekken en innemen van de kleding/ tassen
en dient te waarborgen dat alle spelers/teams beschikken over het juiste sporttenue. De commissie
wordt ondersteund door werkgroepen die met een specifiek doel in het leven worden geroepen.
De kleding/ tassen worden verstrekt door de vereniging maar blijft eigendom van de vereniging. Voor
het gebruik van de kleding zijn een aantal regels van toepassing, zoals hieronder opgenomen:
1) vvBeekbergen heeft per 1 januari 2013 een kledingfonds. Dit fonds stelt zich tot doel om elk
spelend lid te voorzien van een correct clubtenue en sporttas. Het kledingfonds valt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur maar wordt beheerd door de kledingcommissie.
2) Het beheer van het kledingfonds is in handen van de kledingcommissie. Werkgroepen,
coördinatoren, leiders en trainers ondersteunen desgevraagd de kledingfondscommissie ten
behoeve van een optimale en correcte uitvoering.
3) De kleding en sporttas zijn eigendom van de vereniging en worden voor ieder seizoen aan de
spelers uitgereikt.
4) Voor het in bruikleen krijgen van kleding/ tas zijn de (ouders/verzorgers van) spelende leden
per kwartaal een bijdrage aan het kledingfonds verschuldigd. Deze bijdrage wordt gelijktijdig
in rekening gebracht met de contributie. Daarnaast wordt eenmalig een borg van 25 Euro in
rekening gebracht. Dit bedrag wordt geretourneerd bij beëindiging van het lidmaatschap.
Hiervoor wordt door de (ouders/verzorgers van) spelende leden een machtiging voor
automatische incasso afgegeven.
5) De hoogte van de bijdrage voor de tweede helft van seizoen 2012/2013 en seizoen
2013/2014 is vastgesteld op 6 Euro voor jeugd- (pupillen en junioren) en 8 Euro voor senior
leden per kwartaal. De kwartaal bijdrage aan het kledingfonds kan per seizoen worden
aangepast op basis van indexering.
6) De bijdrage kan (deels) worden voldaan met punten van de RegelRecht Strippenkaart. De
strippenkaart telt 23 strippen en heeft een totale waarde van 46 Euro (zie
www.apeldoorn.nl/regelrecht ).
7) De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van vvBeekbergen worden gebruikt
en dus niet tijdens trainingen of andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de
Kledingcommissie toestemming is gegeven.
8) De kleding dient uitsluitend te worden gebruikt waarvoor deze bedoeld is.
9) Voor de wedstrijd mogen alle spelers in trainingspak naar de afgesproken locatie komen.
Buiten de wedstrijddagen om is het verboden de afzonderlijke kledingstukken te dragen,
tenzij de Kledingcommissie daarvoor toestemming geeft.
10) De (ouders/verzorgers van minderjarige) leden tekenen een kledingovereenkomst waarin de
rechten en plichten zijn opgenomen.
11) De broekjes en shirtjes worden na iedere wedstrijd door de leider van het betreffende team
ingenomen, gecontroleerd en in de teamtas gedaan. De leider stelt een was schema op voor
(de ouders /verzorgers van) de spelers in het team. In de tas bevindt zich een lijst met
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wasvoorschriften. Bij de eerstvolgende wedstrijd worden de gewassen broekjes en shirtjes
weer uitgereikt aan de spelers.
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
Indien door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat,
wordt het team daarvoor aansprakelijk gesteld en komen de vervangingskosten ten laste van
het team.
Degene die (of onder diens verantwoordelijkheid) de kleding heeft gewassen zorgt ervoor
dat de kleding minimaal 45 minuten voor aanvang van de volgende thuiswedstrijd of door de
leider vastgestelde vertrektijd bij een uitwedstrijd, voor het team beschikbaar is.
De gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de verstrekte kleding om te gaan. Bij vermissing
of beschadiging als gevolg van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding worden de
vervangingskosten in rekening gebracht bij (de ouders/verzorgers van) het betreffende lid.
Voor schade aan de kleding die tijdens een wedstrijd is ontstaan, wordt (de
ouders/verzorgers van ) het betreffende lid niet aansprakelijk gesteld, tenzij er sprake is van
opzet of grove schuld.
De prijzen van de te vervangen kledingstukken inclusief bedrukking bedragen voor seizoen
2012/2013 en 2013/2104 (incl. korting vvB):
Shirt JR:
€ 30.71 incl.btw
Keeperset Sr: € 46,10 Incl. btw
Shirt SR:
€ 32.10 incl.btw
Trainingspak Jr: € 42,42 incl. btw
Short:
€ 17.64 incl.btw
Trainingspak Sr: € 45,92 incl. btw
Kousen:
€ 7.67 incl.btw
Sporttas klein: € 26,34 incl. btw
Keeperset JR: € 42.60 incl.btw
Sporttas groot: € 28,05 incl. btw
De leider van een team dient bij vermissing of geconstateerde schade aan de kleding anders
dan hiervoor bedoeld dit direct te melden aan de kleding commissie. De kleding commissie
bepaalt uiteindelijk of hiervoor iemand aansprakelijk dient te worden gesteld.
Aan het einde van het seizoen dienen de leiders er voor te zorgen dat zowel de team- als
individueel uitgereikte tassen met alle kledingstukken (broekje, shirt en trainingspak) worden
ingeleverd bij de kledingcommissie of hiervoor ingestelde werkgroep. De sokken worden
eenmalig verstrekt aan de spelende leden, bij slijtage, beschadiging of vermissing dienen
nieuwe sokken te worden aangeschaft door (ouders-verzorgers van)het betreffend lid.
Indien aan het einde van het seizoen blijkt dat er kledingstukken of tassen ontbreken dan
worden de vervangingskosten hiervan in rekening gebracht bij (de ouders/verzorgers van)
het betreffende lid.
In gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist de kleding commissie.

Namens Bestuur vvBeekbergen

