Kledingbeleid competitieteams senioren m.i.v. seizoen 2014‐2015
In de ledenvergadering d.d. 22 november 2013 is gesproken over het kledingbeleid van de vereniging.
Als vereniging vinden wij de uitstraling van de competitieteams belangrijk, omdat de teams het
visitekaartje van de vereniging zijn. Het is goed voor de uitstraling van de vereniging als alle
competitieteams een uniform wedstrijdtenue dragen en als de spelers van een team allemaal in
hetzelfde wedstrijdtenue spelen. In veel gevallen is de wedstrijdkleding nu zo oud dat het er niet meer
verzorgd uitziet of niet meer fris ruikt. Daarom wil de vereniging met ingang van seizoen 2014‐2015
een kledingbeleid invoeren en wedstrijdtenues ca. om de drie jaar vervangen. Om als vereniging
wedstrijdtenues voor de teams aan te schaffen, is natuurlijk geld nodig. Dit wil de vereniging graag
realiseren door competitieteams zelf sponsoren te laten werven en, als dit niet lukt, aan de spelers
van het team een bijdrage voor de kleding te vragen.
Het bestuur heeft besloten om met ingang van het seizoen 2014‐2015 het kledingbeleid voor de
seniorenteams als volgt vast te stellen en Adriaan Mons zal daarvoor als contactpersoon
optreden. Het beleid is als volgt:
1. De wedstrijdtenues (shirt en broek) worden aangeschaft door de vereniging en blijven ook eigendom
van de vereniging. Dit geldt ook voor door de vereniging aangeschafte accessoires zoals ballentassen
e.d. Het wedstrijdtenue is van goede kwaliteit en heeft een levensduur van tenminste 3 jaar.
2. De contactpersoon is verantwoordelijk voor de inventarisatie voor vervanging en bestelling van de
wedstrijdtenues. Uiterlijk vier maanden voor afloop van het seizoen geeft de contactpersoon bij het
team aan of de wedstrijdkleding van het team vervangen gaat worden. Het streven is dat de
wedstrijdtenues tenminste drie seizoenen mee gaan. Recent aangeschafte wedstrijdkleding zal niet
direct worden vervangen.
3. Het team is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een sponsor voor vervanging van de
wedstrijdtenues. Meerdere sponsoren op één tenue is bespreekbaar met de contactpersoon. De
vereniging behoudt zich het recht voor om bepaalde sponsoren te weigeren, indien deze in de ogen
van het bestuur van de vereniging niet gepast zijn.
4. Bij sponsoring betaalt de sponsor een bedrag voor de aanschaf van de kleding voor het team en een
kleine bijdrage voor de vereniging. De bijdrage is afhankelijk van de klasse waarin het team speelt en
de samenstelling van het team (aantal spelers). De hoogte van de bijdrage zal door de
contactpersoon in samenspraak met het team in alle redelijkheid worden vastgesteld.
5. Indien het team zelf niet tijdig een sponsor kan vinden, dan wordt aan alle seniorenspelers (18+) van
het team een kledingbijdrage gevraagd van € 35 per persoon. Deze bijdrage dient ook betaald te

worden wanneer de vereniging alsnog zelf een sponsor kan vinden. Jeugdleden (t/m 18 jaar) die in
een seniorenteam spelen, hoeven geen kledingbijdrage te betalen.
6. Spelers/teams dienen correct met de kleding om te gaan. Indien het wedstrijdtenue anders dan door
normale slijtage beschadigt raakt en vervanging noodzakelijk is, dient de speler dit te vergoeden aan
de vereniging.
Voor de jeugdteams schaft de vereniging al wedstrijdshirts aan. De jeugdleden betalen hier al een
kleine bijdrage voor, doordat in het verleden de contributie voor jeugdleden daar specifiek voor is
verhoogd. De jeugdteams zijn derhalve niet verantwoordelijk voor het vinden van sponsoren, maar
het nemen van initiatieven daarvoor worden zeker aangemoedigd. De contactpersoon zal bij de
jeugdteams informeren of daar ook sponsoren te vinden zijn.
Mocht je in de tussentijd nog vragen hebben of meer informatie willen, dan kan je contact opnemen
met Adriaan Mons (tel. 06‐53666500).

