Informatiebrief van kledingcommissie vv Rood Zwart
Met behulp van de sponsorcommissie en de kledingcommissie van vv Rood Zwart
is het gelukt voor de gehele jeugdafdeling een hoofdsponsor, 123inkt.nl en lokale
co-sponsoren te werven. In combinatie met de individuele bijdrage uit het kledingspaarfonds ontvangen al onze jeugdspelers (met uitzondering van de Welpen):
-

Spelerstenue bestaande uit shirt, short en kousen
Trainingspak bestaande uit broek en jack
Sporttas

De spelerstenues, trainingspakken en tassen blijven eigendom van de vereniging en worden aan
het begin van een seizoen uitgegeven (eerste uitgifte is februari 2014) aan de leider van het elftal.
Hij/zij is hiervoor het hele seizoen verantwoordelijk. Aan het eind van het seizoen worden alle
tenues, trainingspakken en sporttassen weer ingenomen.
De tenues worden per team gezamenlijk gewassen om het ontstaan van kleurverschil te
voorkomen. Dit wassen behoort tot het takenpakket van de ouders/spelers (per toerbeurt). De
tenues moeten worden gebruikt bij competitie- en oefenwedstrijden en toernooien.
De trainingspakken worden individueel gewassen en moeten worden gebruikt voor competitie- en
oefenwedstrijden en toernooien (dus niet bij trainingen!!).
De sporttassen worden net als de trainingspakken individueel uitgegeven en moeten worden
gebruikt voor competitie- en oefenwedstrijden, toernooien en bij trainingen.
De kleding moeten minimaal 3,5 jaar meegaan, dus ga er zorgvuldig mee om. Indien je een
kleding kwijt raakt kan vv Rood Zwart je de kosten doorbelasten. Deze bedragen inclusief
nummering en bedrukking:

-

Shirt

€ 18,00

-

Short

€

7,50

-

Kousen

€

6,00

-

Trainingsjack

€ 18,00

-

Trainingsbroek

€ 16,00

-

Sporttas

€ 22,00

Kledingregelement
1.

Het spelerstenue en de trainingspakken mogen uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd of een
toernooi van vv Rood Zwart worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere
gelegenheden, tenzij daarvoor door de kledingcommissie toestemming is gegeven.

2.

Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.

3.

Zonder toestemming van de kledingcommissie mogen in verband met verplichtingen jegens
de sponsors op de spelerstenues, trainingspakken en tassen geen teksten worden
aangebracht, zoals rugnummers, namen, emblemen en dergelijke.

4.

De spelerstenues, trainingspakken en tassen wordt uitgegeven aan de leiders die voor
ontvangst moeten tekenen. Vervolgens dient de leider de uitgifte te registreren op de
elftallijst en de speler hiervoor te laten paraferen. Uitgifte vindt in principe op rugnummer
plaats. De leider bewaart deze lijst in de elftalmap.

5.

Na de wedstrijd dient de kleding bij de leider te worden ingeleverd. Deze controleert
vervolgens of alle kleding is ingeleverd en deponeert deze in de daarvoor bestemde
teamtassen. Vervolgens wordt door de leider een speler of ouder van het team aangewezen
die voor het wassen van de kleding zal zorgen.

6.

In de kledingtassen zitten wasvoorschriften en deze dienen strikt te worden opgevolgd.
Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat,
kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging
aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling van
de kledingcommissie.

7.

Buiten de wedstrijden om is het verboden de afzonderlijke kledingstukken onder de
teamleden te verspreiden, tenzij de kledingcommissie daarvoor toestemming heeft gegeven.

8.

Degene die de spelerstenues heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de
kleding minimaal een half uur voor aanvang van de volgende wedstrijd voor het team
beschikbaar is.

9.

Indien tijdens de wedstrijd schade aan de spelerstenues, trainingspakken en tassen is
ontstaat, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden
gemeld. Deze meldt dit, via de email, bij een commissielid van de kledingcommissie van vv
Rood Zwart. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler
niet aansprakelijk worden gesteld,tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
Dit is ter beoordeling van de kledingcommissie. Email: FvanSluijters@bluewave.nl

10.

Bij vermissing van spelerstenues, trainingspakken en tassen of geconstateerde schade aan de
kleding anders dan hiervoor bedoeld, dient de leider dit direct na constatering te melden bij
het een lid van de kledingcommissie. In principe wordt vermissing altijd verhaald op de
speler.

11.

Aan het einde van het voetbalseizoen dient de leider er voor te zorgen dat de tassen met alle
spelerstenues, trainingspakken, tassen
en toebehoren worden ingeleverd bij de
kledingcommissie. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken en
niet is gemeld en/of er sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden
kosten in rekening gebracht bij het team.

