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Kledingfonds
1. V.V. Beekbergen heeft een kledingfonds. Dit fonds stelt zich tot doel om elk spelend lid te voorzien
van een correct clubtenue en sporttas.
2. Het kledingfonds valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur maar de kledingcommissie
beheert deze. Werkgroepen, coördinatoren, leiders en trainers ondersteunen desgevraagd de
kledingfondscommissie voor een optimale en correcte uitvoering.
3. De kleding en sporttas blijven eigendom van de vereniging
4. VVB geeft kleding en sporttas aan het lid in bruikleen voor de tijd dat hij/zij bij VVB als spelend lid
staat ingeschreven.
Bijdrage aan het fonds
5. Voor het in bruikleen krijgen van kleding/ tas is (de ouders/verzorgers van) het lid per kwartaal een
bijdrage aan het kledingfonds verschuldigd. De contributie is inclusief deze bijdrage rekening
gebracht met de contributie. Daarnaast wordt eenmalig een borg van € 25 in rekening gebracht. Dit
bedrag wordt geretourneerd bij beëindiging van het lidmaatschap (zie regel 23).
6. De hoogte van de bijdrage is vastgesteld op € 6 voor jeugdleden en € 8 voor senior leden per
kwartaal. De kwartaal bijdrage aan het kledingfonds kan per seizoen worden aangepast
7. De bijdrage kan (deels) worden voldaan met punten van de RegelRecht Strippenkaart. Regelgeving,
soorten kaarten en waardes zijn na te lezen op www.apeldoorn.nl/regelrecht.
Het gebruik
8. De kleding dient uitsluitend te worden gebruikt waarvoor deze bedoeld is. Buiten de wedstrijddagen
om is het verboden de afzonderlijke kledingstukken te dragen (dus ook niet bij trainingen). Wel kan
de kleding eventueel gebruikt worden bij teamactiviteiten zodat spelers herkenbaar zijn als V.V.
Beekbergen leden.
9. Voor de wedstrijd dient het spelend lid in trainingspak naar de afgesproken locatie komen.
10. Aan het einde van het seizoen zorgt ieder lid dat hij/zij alle sponsorkleding weer in zijn/haar tas compleet
heeft. Het lid houdt tijdens de zomer zijn tas, compleet met kleding, thuis. Dit geldt niet voor de shirts
die voorzien zijn van rugnummers. Deze blijven bij de leid(st)er van het team of worden ingeleverd bij
de kledingcommissie. Dit i.v.m. gebruik van rugnummers door één team.
11. De sokken worden éénmalig verstrekt aan het lid. Bij slijtage, beschadiging of vermissing dienen
nieuwe sokken te worden aangeschaft door (de ouders-/verzorgers van) het lid op eigen kosten.
Het wassen
12. Teams beslissen zelf of shorts en shirts centraal worden gewassen of individueel.
In geval van centrale wassen worden de shorts en shirts 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 wasvoorschriften. Bij de eerstvolgende wedstrijd zorgt degene die (of onder diens
verantwoordelijkheid) de kleding heeft gewassen ervoor dat de kleding op de verzameltijd voor het
team beschikbaar is.
13. Om de kwaliteit van - en bedrukkingen op de kleding goed te behouden, gelden de volgende
wasvoorschriften:
 kleding in de machine binnenste buiten wassen
 wasmiddel zonder bleek gebruiken.
 geen vanish toevoegen, dit tast de lijmlaag aan.
 bij handwas niet wrijven, maar wel te knijpen
 bedrukkingen niet strijken
 de kleding niet chemisch reinigen
0
 wassen bij een temperatuur van max. 40 C
 de bedrukte kleding niet in een droogtrommel drogen.

Schade aan of verlies van kleding en/of tas
14. Indien door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, wordt het
lid c.q. het team daarvoor aansprakelijk gesteld en komen de vervangingskosten ten laste van het lid
c.q. het team.
15. 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 lid. Voor schade aan de
kleding die tijdens een wedstrijd is ontstaan, wordt (de ouders/verzorgers van ) het lid niet
aansprakelijk gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
16. 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.
17. De prijzen van de te vervangen kledingstukken inclusief bedrukking kunnen opgevraagd worden bij
de kledingcommissie.
Opzegging lidmaatschap c.q. overschrijving andere club:
18. Bij opzegging van het lidmaatschap levert (de ouders-/verzorgers van) het lid zelf de kleding plus
sporttas in bij één van de kledingcommissieleden.
19. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt met de kledingcommissie (kledingcommissie.vvb@gmail.com).
20. De kleding plus tas dient schoon gewassen (ook de tas), compleet, onbeschadigd ingeleverd te
worden. Met uitzondering van de voetbalkousen, deze hoeven niet ingeleverd te worden.
21. Indien de kleding niet compleet is of niet in goede staat verkeerd zullen de kosten voor vervanging in
rekening worden gebracht aan het lid. Het totaal in rekening te brengen bedrag wordt met de borg
verrekend.
22. Pas als alles compleet, schoon en onbeschadigd is ingeleverd kan opzegging c.q. overschrijving
geaccordeerd worden.
23. Bij compleet, schoon, onbeschadigd, of na onkostenvergoeding, inleveren wordt de (eventueel
resterende) borg terug gestort naar (de ouders-/verzorgers van) het lid.
Kledingruilmomenten
24. Er worden 2 ruilmomenten per jaar georganiseerd voor de leden:
25. Tussentijdse ruilmomenten zijn er alleen bij hoge uitzondering. Daarvoor kan contact worden
opgenomen met de kledingcommissie (kledingcommissie.vvb@gmail.com).
26. Indien een lid kleding wil ruilen voor een grotere maat moet hij/zij zijn oude kledingstuk c.q. tas
schoon, compleet en onbeschadigd, inleveren.
27. Als er een kledingstuk of een tas voor een lid met een bestaande bruikleenovereenkomst vervangen
dient te worden, kan het kledingstuk of de tas alleen door (de ouders-/verzorgers van) het lid zelf
afgehaald worden. De bruikleenovereenkomst moet worden meegenomen. Het unieke
kledingnummer wordt op de huidige bruikleenovereenkomst aangepast door middel van een
penaanpassing. Deze wordt voorzien door een paraaf van beide partijen.
28. De kledingcommissie 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.
Overig
29. In gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist de kledingcommissie namens het bestuur van
VVB.

