Kleding Reglement
HV NIOBE te Asten
Kledingvoorschriften
Uiteraard dien je zuinig met de kleding en tassen om te gaan. De sponsor heeft per persoon ongeveer €200,‐
betaald. Houdt hier dus rekening mee. De kleding blijft eigendom van de sponsor en de club en is dus niet van
jou. Onzorgvuldig omgaan met de kleding waardoor deze beschadigt raakt zal voor eigen rekening komen. Dat
wil zeggen, wanneer de kleding gerepareerd of vernieuwd moet worden, deze kosten voor de speler of ouders/
verzorgers komen. Uiteraard zal kleding welke beschadiging heeft opgelopen tijdens een wedstrijd voor
rekening van de club (of sponsor) komen.
Om beschadiging van kleding of tassen te voorkomen heeft de club een aantal regels opgesteld. Leef deze na
en voorkom dat je extra kosten maakt.
Tevens zijn een aantal regels die voorheen ‘ongeschreven’ waren, in dit reglement opgenomen. Denk hierbij
aan regels omtrent uitwedstrijden en het verzamelen vooraf.
Reglement
1. Nadrukkelijk wordt ook verwezen naar Art. 9 van het Huishoudelijk Reglement.
2.

Kleding van sponsoren mag uitsluitend gedragen worden op wedstrijddagen, en bij het nuttigen van
drankjes in de kroeg van de sponsor. Dus Dames senioren 1 mag de kleding na afloop van de wedstrijd
dragen als zij naar Markt 8 gaan. Heren senioren 1 mag na afloop van de wedstrijd de kleding dragen als zij
naar Jan van Hoek gaan.
Ga je daarna naar een andere kroeg, de Peer, de Wit etc. dien je eerst thuis om te kleden. De tas en kleding
mag niet mee de kroeg in.

3.

Bij uitwedstrijden dien je voordat je naar het vertrekpunt gaat je trainingspak te dragen en wanneer je
deze hebt, je tas van de sponsor bij je te hebben.

4.

Niet roken wanneer je de kleding nog aan hebt. Er zijn meerdere broekjes die brandgaten hebben.

5.

Is kleding om wat voor reden beschadigt meldt dit dan direct bij Jessica Coenen (06 ‐ 551 52 601) Geef haar
de kleding en vertel wat er mis is en hoe dit is gebeurd. Zij kan dan bekijken, in overleg met het Bestuur,
wat de vervolgstappen zijn.

6.

Spelers die in twee teams spelen dienen op wedstrijddagen, indien zij dit hebben, twee gesponsorde
trainingspakken te dragen. Dus niet het trainingspak wat bij het eerste team hoort bij het tweede team
dragen en andersom.

7.

Na afloop van elke wedstrijd dient alle kleding in de tas gedaan te worden. Controleer dit samen en zorg
dat er niks kwijt raakt. Houd hiermee rekening dat shirtjes en broekjes binnenstebuiten in de tas gestopt
moeten worden. Sokken mogen normaal in de tas.

8.

Kleding mag niet mee naar huis, tenzij jij de verantwoordelijke bent om de teamkleding te wassen.

9.

Trainingspakken mogen uiteraard wel mee naar huis. Hier geldt hetzelfde wasvoorschrift voor! (zie hierna).

Wasvoorschriften
Alle kleding, ook niet gedragen kleding, tegelijk wassen. Dit voorkomt kleurverschil!
• Maximaal 30 graden Celcius
• Geen wasverzachter
• Niet strijken
• Niet in de wasdroger
• Uithangen en laten drogen, alvorens deze in de teamtas gestopt worden
Dit in verband met de bedrukking. Deze kan los komen wanneer bovenstaande niet wordt nageleefd.
HV Niobe – Kleding Reglement 2013

pagina 1 van 2

Onderhoud en controle
Twee maal per jaar zal de kleding etc. worden gecontroleerd. De club wil weten hoe de kleding eruit ziet, of er
geen kleding ontbreekt, of er iets aan vervanging toe is etc.
De eerste keer is bij de laatste wedstrijd voor de kerstvakantie. Neem alles mee (tas, trainingspakken, t‐shirt,
broek en sokken). Ben je niet bij de laatste wedstrijd zorg er dan voor dat e.e.a. door PR gecontroleerd kan
worden op een training ervoor of erna.
Aan het eind van het seizoen moet alles (tas, trainingspakken, t‐shirt, broek en sokken) worden ingeleverd.
De kleding zal op de eerste trainingsavond van het nieuwe seizoen weer worden teruggegeven.
Er zal tijdig bericht komen over wanneer je de kleding in moet leveren en bij wie.
Wij hopen dat iedereen zich aan deze regels houdt.
Namens onze sponsoren en het bestuur,
met vriendelijke groet,
PR Commissie Niobe
Gerald Ghielen
Jessica Coenen
Theo Manders
Maarten Schlangen
Jeroen Slegers
Ohja… denk ook eens aan onze sponsoren!
Jan van Hoek
Intersport Thijssen
Markt 8
Bij Willem
Manders Transport

Vastgesteld door de PR Commissie en het Bestuur 25/04/2013.

06/10/2013: 2 sponsoren verwijderd.
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