
Kledingplan Berkhout  

Spelregels 

 

 

Gebruik 

 De kleding mag uitsluitend worden gebruikt bij wedstrijden van 

het team. Het is niet toegestaan om de kleding mee naar huis te 

nemen.  

Uiteraard vormt degene die na een wedstrijd de wasbeurt heeft hierop de uitzondering. 

 De tenues (shirt, broek, kousen) dienen gescheiden te blijven van de trainingsjacks. Daarom 

zijn er per team 2 teamtassen in gebruik. 

 Ieder lid verplicht zich om zorgvuldig om te gaan met de in bruikleen verkregen kleding. 

 Beschadiging, vernieling en vermissing van kledingstukken dient de geleider direct te melden 

aan de sponsorcommissie. 

 Wanneer naar het oordeel van de sponsorcommissie verwijtbaar gedrag de oorzaak is van de 

schade of vermissing, kan door de sponsorcommissie een sanctie worden opgelegd ter 

compensatie van de door de vereniging geleden schade. 

 Schade en ernstige slijtage bij normaal gebruik dient de geleider te melden bij de 

sponsorcommissie. Het kledingstuk wordt dan -voortijdig- vervangen. 

 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de sponsorcommissie teksten of logo’s 

aan te brengen op de kleding of op de wasmerken. 

 

Uitgifte en inname 

 Aan het begin van het seizoen overhandigt de sponsorcommissie de  teamtassen met kleding 

aan de geleider van elk team. 

 De geleider controleert bij ontvangst van de teamtassen of de op het overzicht aangegeven 

aantallen correspondeert met de feitelijke inhoud van de teamtassen. 

 Indien een bepaalde speler een kledingstuk zou willen omruilen voor een andere maat, stuurt 

de geleider een mail hierover naar de sponsorcommissie. De sponsorcommissie zal haar best 

doen om het omruilen mogelijk te maken. 

 Aan het einde van het seizoen (voorafgaande aan de afsluitende jeugdvergadering) levert de 

geleider de teamtas met kleding weer in bij de sponsorcommissie.  

 De sponsorcommissie controleert of de ingeleverde kleding compleet is en/of de ingeleverde 

kleding onbeschadigd is. 

 

Wasvoorschriften 

 De tenues zo spoedig mogelijk na de wedstrijd wassen, bij voorkeur de dag van ontvangst 

 Shirts, broeken en kousen wassen op maximaal 40 graden met een wasmiddel voor 

gekleurde was. 

 Niet in de droogtrommel drogen. 

 De trainingsjacks hoeven zeker niet na elke wedstrijd gewassen te worden. Deze dienen 

gewassen te worden indien daar aanleiding toe is. 
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