Protocol kledingpakket V.V. Beekbergen jeugdafdeling
Doel protocol: Het op een zo gestructureerd mogelijke manier beheren van de
kleding van de jeugdafdeling. Dit op zo’n dusdanige manier organiseren en
communiceren naar leden en hun ouders/verzorgers zodat de jeugd van
V.V. Beekbergen voorzien kan worden van de juiste sponsorkleding en
sponsporttassen.

De kledingcommissie jeugd bestaat uit bestuur V.V. Beekbergen, Ingrid Pasveer en
Gerie van den Berg-te Winkel.
Laatste 2 hebben de volgende contactgegevens.
Ingrid Pasveer:
E: ingrid@pasveer.com
M: 06-53389681
Gerie van den Berg-te Winkel:
E:

gerie.vvb@gmail.com

M:

06-36183771

Indien u vragen heeft over kleding dan, bij voorkeur, per e-mail contact opnemen.
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Nieuwe aanmelding van leden:
•

Bij aanmelding van een nieuw lid moet via de ledenadministratie de gegevens van het
nieuwe lid, via de TC jeugd en betreffende leider, aan kledingbeheer worden
aangeboden.

•

Het lid wordt ingedeeld bij een jeugdteam.

•

De betreffende leider en/of afdelingscoördinator vraagt aan de nieuwe speler wat voor
maat kleding hij/zij nodig heeft. Hij/zij geeft dit door aan kledingbeheer jeugd.

•

De kledingbeheerders nemen, via de leider, contact op met het nieuwe lid om de
kleding op te halen en contracten te laten tekenen.

Opzegging lidmaatschap c.q. overschrijving andere club:
•

Bij opzegging van het lidmaatschap levert DE SPELER (OUDER/VERZORGER)
ZELF de kleding plus sporttas in bij één van de kledingbeheerders.

•

Hiervoor wordt een ruilmoment afgesproken met de dames, liefst per mail.

•

De kleding plus tas dient schoon gewassen (ook de tas), compleet, onbeschadigd
ingeleverd te worden. Met uitzonder van de voetbalkousen, deze hoeven niet
ingeleverd te worden.

•

Indien de kleding niet compleet is of niet in goede staat verkeerd zullen de kosten
voor vervanging in rekening worden gebracht aan het lid. Met het totaal in rekening te
brengen bedrag wordt de borg verrekend.

•

Pas als alles compleet, schoon en onbeschadigd is ingeleverd kan overschrijving
plaatsvinden.

•

Bij compleet, schoon en onbeschadigd inleveren wordt de borg terug gestort naar de
betreffende jeugdspeler (ouder/verzorger).
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Aandachtspunten c.q. afspraken kledingbeheer jeugdleden:
1. De verstrekte kleding wordt gedragen tijdens wedstrijden of andere activiteiten in
teamverband. KLEDING NIET DRAGEN TIJDENS DE TRAININGEN!
2. De kledingcommissie jeugd stuurt kort voor de winterstop en vóór het einde van het
seizoen een complete lijst van kleding per team in PDF formaat naar de leiders, via
de coördinatoren.
3. De leiders van de teams zorgen dat gecontroleerd wordt of alle kleding aanwezig is,
compleet en heel.
4. Er worden 2 ruilmomenten per jaar georganiseerd voor de jeugdleden.:
Eén in de winterstop (waarschijnlijk tijdens snerttoernooi).
Eén na het einde van het seizoen tijdens een clubactiviteit (b.v. einddag).
5. Tussentijdse ruilmomenten zijn er alleen bij hoge uitzondering.
Daarvoor contact opnemen met Ingrid of Gerie via de hierboven genoemde
mailadressen of per telefoon.
6. Indien een jeugdlid kleding wil ruilen voor een grotere maat moet hij/zij zijn oude
kledingstuk c.q. tas SCHOON EN COMPLEET (ONBESCHADIGD), inleveren.
7. Bij schade of verlies is moet het betreffende lid (ouders/verzorgers) betalen om zijn
kleding en/of tas te laten vervangen (zie bruikleenovereenkomst).
8. Tijdens de ruilmomenten wordt de kleding zoveel mogelijk uitgeleverd.
9. Als er een kledingstuk of een tas voor een speler met een bestaand contract
vervangen dient te worden, kan het kledingstuk of de tas ALLEEN DOOR DE
OUDER/VERZORGER met het jeugdlid afgehaald worden. Het unieke
kledingnummer wordt op de huidige bruikleenovereenkomst aangepast door middel
van een penaanpassing. Deze wordt voorzien door een paraaf van beide partijen.
10. Aan het einde van het seizoen zorgt ieder jeugdlid dat hij/zij alle sponsorkleding weer
in zijn/haar tas compleet heeft. Met uitzondering van de shirts van de A1. Deze blijven
bij de leider van het teams i.v.m. gebruik rugnummers.
11. Iedere jeugdspeler houdt tijdens de zomer zijn tas, compleet met kleding, thuis.
12. Aan het begin van het nieuwe seizoen bepalen de betrokken leiders of shirts centraal
gewassen gaan worden.
13. De leider van het elftal kan te allen tijde contact opnemen met de kledingcommissie
indien er gedurende het seizoen problemen, vragen of onduidelijkheden zijn m.b.t.
sponsorkleding en sporttassen.
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