Kledingreglement RKSV ’t Peeske
De kleding is eigendom van de vereniging. Aan het begin van het seizoen deelt de leider de kleding
aan de spelers uit. Aangezien de wedstrijdkleding eigendom is van RKSV ’t Peeske, is het goed te
weten welke regels gelden bij gebruik van de kleding. Daartoe zijn de volgende regels opgesteld:

Reglement
1. De wedstrijdtenues en presentatiepakken mogen uitsluitend op de dag van de voetbalwedstrijd
worden gedragen (op weg van huis naar de wedstrijd en van de wedstrijd naar huis terug). Dus
nadrukkelijk niet tijdens de training (trainers uitgezonderd) of privéaangelegenheden.
Constatering van onjuist gebruik kan na waarschuwing leiden tot inbeslagname van de kleding of
het in rekening brengen van de aanschafbedragen van de onjuist gebruikte spullen.
2. De wedstrijdkleding wordt door de kledingcommissie in een team-tas verstrekt aan de
teamleider of trainer. De presentatiepakken, voetbaltassen en coachjassen in een tas. De
teamleider of de trainer tekent voor ontvangst van de materialen.
3. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.
4. Zonder toestemming van het bestuur mogen er op de kleding geen uitingen, zoals namen,
rugnummers, emblemen en dergelijke worden aangebracht.
5. Kleding dient volgens het wasvoorschrift (zie bijlage) gewassen te worden. Indien, door het niet
in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan men aansprakelijk
worden gesteld. Dit wordt beoordeeld door de kledingcommissie.
6. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de
wedstrijd door de speler bij de leider worden gemeld. Voor de schade aan de kleding , die tijdens
de wedstrijd is ontstaan, wordt de speler niet aansprakelijk gesteld, tenzij er sprake is van opzet
of grove schuld. De leider brengt hiervoor advies uit aan de kledingcommissie.
7. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor
bedoelt, dient men dit direct te melden aan de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt
gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
8. Wanneer tijdens of aan het eind van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken, worden de
daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de desbetreffende Trainer, leider,
speler/speelster c.q. ouders/verzorgers (zie Vergoedingsregeling).
9. Aan het eind van het voetbalseizoen dienen de leiders ervoor te zorgen dat de tas met alle
kledingstukken en toebehoren wordt ingeleverd bij de kledingcommissie. De kleding,
coachjassen, voetbaltassen en materialen uit het elftalkastje horen gewassen en schoon
ingeleverd te worden.
10. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de
kledingcommissie.

Wasvoorschriften
-

-

De teamleider maakt voor het wassen een roulatieschema waarin staat vermeld welke speler
(ouder/verzorger) het wassen van de wedstrijdkleding verzorgt.
Een ieder is verplicht de aanwijzingen van de leider m.b.t. de was-methode op te volgen. In
de team-tas zit een kaart met daarop vermeld de wasvoorschriften van wedstrijdkleding.
Alvorens de kleding te wassen dient men zich te vergewissen van de wasvoorschriften voor
de betreffende kleding.

Wasvoorschriften:
-De shirts binnenste buiten wassen en recht weer drogen
-Wassen op een temperatuur van maximaal 40 graden Celsius, broekjes mogen op 60 graden.
-De shirts en broekjes niet in de droger en niet strijken
-De kleding niet chemisch reinigen
-Wasmiddel zonder bleek gebruiken
-De kleding niet vuil in de tas laten staan
-Als de kleding niet direct gewassen kan worden, dan uitspoelen en in een beetje lauw water met
wasmiddel zetten.

Kleding vergoedingsregeling
Shirt € 21,Broekje € 10,Kousen € 8,Trainingspak klein € 40,Trainingspak groot € 50,Tas klein € 18,Tas groot € 22,50
Keeperstenue € 30,Coach-jas zomer €35,Coach-jas winter€70,Ballen junioren€ 24,Ballen A,B en senioren€ 58,Coachjassen voor 15 juni 2016 schoon en gewassen inleveren anders boete € 15,Trainingsbroek of jas kwijt, hele pak betalen! Vereniging kan geen losse broeken of jassen bestellen.

Met ingang van seizoen 2014/2015

-

