
VC Verrekijker stelt materialen beschikbaar voor de leden van haar vereniging zodat iedereen in gepaste kleding 

kan sporten. De materialen die door de club in bruikleen wordt gegeven aan leden, blijft eigendom van de 

vereniging. Om te zorgen dat er goed wordt omgegaan door de leden met de beschikbaar gestelde materialen 

dienen de leden zich aan het kledingreglement te houden. In het kader van dit reglement wordt onder materialen 

verstaan: 

 Wedstrijdshirt en wedstrijdbroekje 

 Trainingspak 

 Sporttas 

Het is verplicht gebruik te maken van de verstrekte materialen voor en tijdens alle  

wedstrijden onder naam van de vereniging, te weten de competitiewedstrijden van de  

NEVOBO-competitie en de bekerwedstrijden. 

De verstrekte materialen mogen gebruikt worden bij trainingen en oefenwedstrijden van de  

vereniging. 

ledere andere vorm van gebruik is NIET toegestaan. Het is absoluut niet toegestaan om de  

kleding te gebruiken voor prive-doeleinden, buitentoernooien en andere activiteiten dan 

trainingen of wedstrijden van de vereniging. 

Per team kunnen afspraken gemaakt worden over het wassen van de shirts en broekjes. Alle shirts van een team 

worden gezamenlijk gewassen, voor Dames geldt dit ook voor de wedstrijdbroekjes. Het is dus niet de bedoeling 

dat iedereen elke week zijn eigen shirt uitwast. Dit om kleurverschillen te voorkomen.  

Als wasvoorschrift dient te worden gehanteerd: 

1. de shirts/ trainingspakken altijd binnenste buiten wassen 

2. wassen op maximaal 30 graden 

3. wassen met een fijnwasmiddel 

4. de shirts/ trainingspakken mogen niet in de droogtrommel!!!  

De verstrekte kleding en tassen blijven te alien tijde eigendom van de vereniging. ledereen 

wordt daarom ook verplicht om aan het einde van het seizoen, dan wel beeindiging van het  

lidmaatschap van de vereniging, de ontvangen materialen in goede staat in te leveren bij de  

kledingcommissie. 

De materialen dienen op aangegeven datum ingeleverd te worden bij een van de leden van  

de kledingcommissie. Indien de kleding tijdig wordt ingeleverd zullen eventuele reparaties  

door de club vergoedt worden, mits de kleding niet is gebruikt voor prive doeleinden. Als de 

kleding niet wordt ingeleverd en er reparaties nodig zijn of de kledingcommissie merkt op  

dat de materialen er dusdanig slecht aan toe zijn zullen de kosten op het betreffende lid . 

 

 

 

 



 

worden verhaald. Indien een lid eenmalig in de gebruiksperiode van de huidige materialen de materialen niet 

inlevert, vervalt net recht op reparatie voor deze gehele periode.  

Beschadiging of vermissing van materialen brengt onnodige onkosten met zich mee voor de club. Om iedereen alert 

te maken op deze onkosten en bewust te maken van de noodzaak om zorgvuldig met de beschikbare materialen 

om te gaan worden hier de onkosten weergegeven. Indien een lid zich niet aan net kledingreglement houdt 

worden deze prijzen ook in rekening gebracht bij het betreffende lid.  

Beschadiging 

Indien er materiaal gerepareerd dient te worden zullen de volgende kosten in rekening  

worden gebracht: 

 Kapotte rits trainingsjas € 15,- 

 Kapotte rits trainingsbroek €   7,50 

 Kapotte elastiek trainingsjas €1 5 , -  

 Kapotte elastiek trainingsbroek €15 , -  

 Scheuring of loslating voering €  7,50 

Vermissing 

 Vermissing trainingspak € 70,- 

 Vermissing sporttas €17,50 

Deze prijzen zijn zonder de drukkosten. Die zullen daar dan nog bovenop komen.  

Het is verplicht om een beschadiging aan te geven bij de kledingcommissie en een reparatie door de 

kledingcommissie te laten uitvoeren. 

Indien de beschikbaar gestelde materialen beschadigd raken tijdens andere activiteiten dan trainingen of 

wedstrijden van de vereniging zullen de kosten van een nieuw trainingspak met bedrukking in rekening worden 

gebracht bij de persoon die deze materialen in bruikleen heeft. 

Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit kledingreglement niet voorziet beslist het  

bestuur. 

 


