Kledingbeleid RKSV Mierlo-Hout

KLEDINGBELEID

RKSV MIERLO-HOUT

Doelstelling
Rksv Mierlo-hout wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen dat de gehele vereniging met een
uniforme outfit rondloopt. Dit straalt samenhorigheid uit en geeft een correcte, verzorgde en
professionele uitstraling. Om dit te realiseren en bovendien een positieve impuls te geven,
verstrekt de vereniging aan ieder spelend lid het wedstrijdshirt van de vereniging om niet in
bruikleen. Het sportbroekje en de sokken dient men, afhankelijk van eventuele sponsoring, zelf
aan te schaffen conform de richtlijnen van de vereniging. Dit geldt eveneens voor de andere
sportartikelen zoals trainingspakken, tassen, inloopshirts etc.
Eigen leveranciers of andere merken kan dus gewoon niet meer!!!. Het bestuur heeft zich uit
prijs- en efficiencyoverwegingen, die de vereniging maar ook alle spelende leden ten goede
komen, verbonden aan een vast merk “ Hummel” en een vaste kledingleverancier
“Sportshop Laarbeek” Heuvelplein 20 in Beek en Donk”.
Het algemene advies luidt dan ook:
Neem voor aanschaf van wedstijdkleding, trainingspakken, tassen etc. eerst contact op met
onze commissie materialen. Zij kunnen je informeren over het merk (type), leveringscondities
e.d. maar ook of er sprake is van sponsoring bij het desbetreffende team. Het voorkomt
onnodige teleurstellingen.

Sponsoring kleding
Rksv Mierlo hout geeft bedrijven de mogelijkheid om tegen gereduceerde prijzen reclame te
voeren op de wedstrijdshirts, trainingspakken, tassen etc.
De vereniging heeft hiervoor in overleg met onze kledingleverancier kledingpakketten
samengesteld. De kledingsponsor wordt in principe door Rksv Mierlo hout geheel ontzorgd. Men
hoeft alleen zijn/haar interesse kenbaar te maken aan de commissie materialen. De commissie
zal alle mogelijkheden en de bijbehorende voorwaarden kenbaar maken. Bij blijvende interesse
zullen zij een sponsorovereenkomst toesturen. Indien de overeenkomst getekend wordt
geretourneerd, zal de commissie materialen de aanschaf van de kleding in overleg met de
sponsor ingang zetten. Zij zullen de trainer en/of leider informeren en de kledingleverancier
opdracht verstrekken.
Het reglement
Er is gekozen voor een kledingbeleid waarbij alle materialen, kleding, tassen etc. in principe na
drie jaar worden vervangen. Op deze wijze wordt de uniformiteit en kwaliteit gegarandeerd en
zullen de spelende leden van RKSV Mierlo-Hout ook naar de toekomst toe met nieuwe en
kwalitatief goede kleding naar buiten blijven treden. Om de rechten en plichten omtrent het
kledingbeleid inzichtelijk te maken en de procedures zo duidelijk mogelijk te laten verlopen, is er
een kledingreglement opgesteld. Dit reglement luidt als volgt:
Eigendom/gebruik
- Het wedstrijdshirt, de gesponsorde kleding, materialen etc. blijven ten aller tijden
eigendom van Rksv Mierlo hout.
- Alle kleding, tassen en overig materiaal wat op bruikleen is verstrekt, mag uitsluitend ten
behoeve van een voetbalwedstrijd van Rksv Mierlo-hout worden gebruikt. Dus niet
tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door het hoofdbestuur
i.o.m. de materialencommissie toestemming is gegeven.
- Het is niet toegestaan de kleding en tassen anders te gebruiken dan waarvoor het
bedoeld is.

-

Het wedstrijdtenue bestaat uit: Blauw (wit) shirt, Witte sportbroek en blauwe sokken.
Zonder toestemming van het hoofdbestuur mogen, o.a. in verband met verplichtingen
jegens de sponsors, op de kleding geen teksten, zoals rugnummers, namen, emblemen
en dergelijke worden aangebracht

Verstrekking / inname:
De verstrekking en het beheer van de kleding en overige artikelen die behoren bij het
kledingbeleid van RKSV Mierlo-Hout is belegd bij de materialen commissie.
-

Aan het begin van het seizoen worden de wedstrijdshirts samen de aanvoerdersband en
een waterzak met twee bidons door de materialen commissie in een teamtas verstrekt
aan de teamleider. Afhankelijk of er sprake is van sponsoring worden de overige
materialen (wedstrijdbroekjes, sokken, trainingspakken etc.) dan eveneens aan de
teamleider verstrekt. Indien er (nog) geen teamleider is, zal de teamtas worden verstrekt
aan de trainer van het betreffende team. De teamleider of de trainer tekent voor Rksv
Mierlo houtvangst van de teamtas met inhoud.

-

Op door RKSV Mierlo-Hout nader te bepalen data aan het einde van elk voetbalseizoen
moet het kledingpakket door de teamleider van het betreffende team bij de materialen
commissie worden ingeleverd. Hij ontvangt hiervoor een bewijs van ontvangst van
teruggave.

-

Indien de kleding door verandering van de lichaamsmaat niet meer past, dient de speler
zich te wenden tot de materialen commissie.

-

Bij het opzeggen van het lidmaatschap bij RKSV Mierlo-Hout dient de kleding etc. te
worden ingeleverd bij de materialen commissie, waarna het lidmaatschap wordt
stopgezet.

Wasbeleid:
- De teamleider maakt voor het wassen een roulatieschema waarin staat vermeld welke
speler (ouder/voogd) 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 teamtas 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:
1. De kleding dient binnenste buiten gekeerd gewassen te worden.
2. Wassen bij een temperatuur van max. 30 graden Celsius.
3. De shirts en evt. de broekjes niet in de droger en niet strijken;
4. De kleding niet chemisch reinigen;
5. Wasmiddel zonder bleek gebruiken;
6. De kleding niet vuil in de teamtas laten staan;

7. Als de kleding niet direct gewassen kan worden, dan uitspoelen en in een beetje
lauw water met wasmiddel zetten.

Aansprakelijkheid:
- Na ontvangst van het kledingpakket is de speler hiervoor verantwoordelijk.
-

Indien de kleding behorend bij het kledingbeleid van RKSV Mierlo-Hout door opzet of
nalatigheid van de persoon aan wie het is verstrekt is vernield, beschadigd, onbruikbaar
gemaakt of weggemaakt dan is deze persoon hiervoor hoofdelijk aansprakelijk.

Vermissing:
- Indien kleding uit het kledingbeleid van RKSV Mierlo-Hout wordt vermist, dient dit zo
spoedig mogelijk na ontdekking te worden gemeld bij de teamleider en of de materialen
commissie.
-

Indien de vermissing is te wijten aan nalatigheid, zijn de kosten van de nieuw aan te
schaffen (vermiste) kleding voor rekening van de speler.

-

De vermissing en de omstandigheden waaronder dit geschiedde dient (schriftelijk) te
worden gemeld bij de materialen commissie. De materialen commissie beoordeelt op
basis van hun bevindingen of er sprake is van nalatigheid.

-

Bij een verschil van mening over het oordeel van de materialen commissie kan dit geschil
(schriftelijk) worden voorgelegd aan het bestuur van RKSV Mierlo-Hout. Het bestuur doet
een definitieve uitspraak.

Beschadiging:
- Beschadiging van de wedstrijdkleding (behorend bij kledingbeleid van RKSV Mierlo-Hout)
tijdens de wedstrijd, anders dan ten gevolge van nalatig handelen, zal worden
gerepareerd op kosten van RKSV Mierlo-Hout. Dit geldt echter niet voor de
wedstrijdsokken, trainingspakken en tassen. Deze materialen worden slechts 1 keer in de
drie jaar per sponsorpakket verstrekt.
-

Beschadiging van wedstrijdkleding tijdens de wedstrijd dient direct na de wedstrijd te
worden gemeld bij de teamleider. Bij afwezigheid van de teamleider dient de trainer
direct na de wedstrijd van de beschadiging in kennis te worden gesteld.

Gevonden kleding en/of artikelen:
- Bij het aantreffen van gevonden/kennelijk achtergelaten goed(eren) behorend bij het
kledingbeleid van RKSV Mierlo-Hout dienen deze z.s.m. te worden ingeleverd bij de
teamleider, de trainer of bij de wedstrijdleiding van RKSV Mierlo-Hout.
-

-

De teamleider, trainer of wedstrijdleiding van RKSV Mierlo-Hout draagt er zorg voor dat
bij hen ingeleverde gevonden/kennelijk achtergelaten goed(eren) behoren bij het
kledingbeleid van RKSV Mierlo-Hout z.s.m. wordt ingeleverd bij de materialen commissie.
De materialen commissie zorgt voor publicatie middels de website van deze
gevonden/kennelijk achtergelaten goed(eren) bij RKSV Mierlo-Hout.

Geschillen:

-

In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de
materialencommissie.

