Kledingfondsreglement Sportclub Brummen 2018/2019
1. Het kledingfonds stelt zich tot doel om elke speler te voorzien van een correct en
uniform clubtenue.
2. De door het kledingfonds verstrekte kleding bestaat uit:
..
..
..
..

wedstrijdtrainingspak
shirt (met Sportclub Brummen-embleem)
broekje
kousen

..
..
..

keepershirt (met Sportclub Brummen-embleem)
keepers korte broek
keeperskousen

De kleding zal 1 x per 4 jaar worden vervangen.
Wanneer de speler nieuwe kousen nodig heeft zal hij deze zelf moeten
aanschaffen. De speler kan dit via de Kledingfondscommissie, verder genoemd
KC, regelen zodat hij de verenigingskorting ontvangt.
3. Het kledingpakket is en blijft eigendom van Sportclub Brummen en wordt in
bruikleen aan de spelers verstrekt.
4. Het beheer van het kledingfonds wordt verricht door de KC.
5. De KC is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering. De leiders
ondersteunen desgevraagd de KC voor een goede praktische uitvoering.
6. Deelname aan het kledingfonds is verplicht voor ieder spelend lid.
7. De eigen bijdrage voor het kledingfonds bedraagt in het seizoen (2017/2018)
€ 25,00 per spelend lid. Ook voor een gedeelte van een seizoen geldt een eigen
bijdrage van € 25,00. De eigen bijdrage wordt naast de contributie automatisch
geïncasseerd. Met de betaling van de eigen bijdrage verklaart de gebruiker van
de beschikbaar gestelde voetbalkleding akkoord te gaan met de bepalingen van
dit kledingfondsreglement. Ieder volgend seizoen staat het de algemene
ledenvergadering vrij (op voorstel van het bestuur) de eigen bijdrage voor het
kledingfonds aan te passen.
8. Indien door het niet in acht nemen van het wasvoorschrift 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 hiervoor
aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de KC.
9. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van Sportclub Brummen
worden gebruikt en dus niet tijdens de training/ op “straat” of bij andere
gelegenheden, tenzij daarvoor door de KC toestemming is verleend. Ook het
wedstrijdtrainingspak mag dus niet tijdens trainingen worden gedragen, tenzij
hiervoor toestemming is gegeven door de KC.
10. Gebruiker zal geen nummer, namen of andere uitingen op de voetbalkleding
(laten) bedrukken, schrijven of bevestigen.
11. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de voetbalkleding om te gaan. Bij
vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van
de kleding, worden ten laste van de gebruiker kosten in rekening gebracht ter
waarde van het aanschafbedrag van de vermiste of beschadigde kleding.

12. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de voetbalkleding is ontstaan, dient dit
direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider(s) te worden gemeld.
Deze meldt dit direct bij de KC van Sportclub Brummen. Voor schade aan de
kleding (met uitzondering van kousen) 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 aan de KC.
13. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding
anders dan hiervoor bedoeld, dient de leider dit direct na constatering te melden
bij de KC. Of iemand voor vermissing of schade aansprakelijk wordt gesteld is ter
beoordeling aan de KC. Bij vermeende diefstal moet een procesverbaal van
aangifte van de politie worden overgelegd.
14. Wanneer spelers uit de kleding zijn gegroeid kan de betreffende kleding worden
geruild. Aan het begin van het voetbalseizoen (augustus/september) kan de
speler indien nodig kleding ruilen. In de gevallen waarin dit reglement niet
voorziet, beslist het bestuur.
1 september 2017

SPORTCLUB BRUMMEN

WASVOORSCHRIFT VOETBALKLEDING

•
•
•
•

Voetbalkleding binnenstebuiten wassen op maximaal 40 graden.
Shirts apart wassen (niet samen met broek en kousen).
Voetbalkleding niet drogen in de droogtrommel.
Voetbalkleding niet strijken.
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