
Kledingreglement BZS 

A:  Algemeen 

● Alle spelers/speelsters van BZS dragen m.i.v. het seizoen 2015-2016 hetzelfde 

wedstrijdtenue, uitgegeven door de vereniging.   

● De spelers/speelsters/ouders van jeugdleden zijn verantwoordelijk voor het netjes 

onderhouden van de door BZS uitgegeven kleding.   

● Het wedstrijdshirt,  trainings top, trainings broek, inloopshirts en polo's(deze laatste 

twee alleen voor de selectiespelers) worden in bruikleen ter beschikking gesteld aan de 

spelers/speelsters en blijven eigendom van de vereniging BZS. Deze zijn genummerd en 

op naam geregistreerd. 

● Aan iedere speler/speelster wordt eenmalig een wedstrijdbroek en -kousen verstrekt. 

Deze zijn eigendom van de speler/speelster en mogen alleen in de wedstrijden worden 

gedragen. Vervanging van de wedstrijdbroek en -kousen is voor eigen rekening van de 

speler/speelster, te bestellen vis de webshop van BZS. 

 

B: Uitgifte van de WEDSTRIJDKLEDING 

 

● Alleen  de officiële  BZS-kleding van Skor is toegestaan/verplicht in de wedstrijden!. 

● Spelers die lid en ingedeeld zijn krijgen het BZS tenue  

● De speler/speelster of ouder/ voogd van de jeugdleden tekent voor ontvangst van de 

kleding.  

 

C: Gebruik van de wedstrijdkleding 

● De door BZS uitgegeven kleding mag alleen worden gedragen in wedstrijden (of bij 

speciale  gelegenheden) waar het team BZS vertegenwoordigt. Deze kleding mag dus 

niet worden gebruikt tijdens de training of andere gelegenheden, tenzij daarvoor door 

het bestuur van BZS toestemming is gegeven. 

● Elke speler/speelster resp. ouder/voogd van jeugdleden is verantwoordelijk voor het 

wassen van BZS wedstrijdkleding volgens wasvoorschrift. 

 

D: Schade c.q. vermissing 

● Schade of vermissing van een kledingstuk moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan 

de leider/trainer van het team, onder vermelding van de omstandigheden waaronder de 

schade/vermissing is ontstaan. Deze neemt vervolgens contact op met de technische 

commissie van de vereniging. 

 



 

● Een speler/speelster is in beginsel aansprakelijk voor de schade die is ontstaan aan de 

kleding en dient de kosten voor herstel of vervanging aan BZS te vergoeden. Slechts in 

die gevallen waarin een speler/speelster kan aantonen dat de schade buiten zijn/haar 

schuld is ontstaan, hierin ondersteund door zijn/haar leider/trainer, kan de vereniging 

besluiten de kosten van herstel resp. vervanging voor haar rekening te nemen. 

● Bij hernieuwde uitgifte van herstelde kledingstukken zal dit op de 

bruikleenovereenkomst worden vermeld.  

● Een speler/speelster is altijd aansprakelijk in geval van vermissing. Vermissing moet ook 

zo spoedig mogelijk worden gemeld. Uitgifte van nieuwe kleding geschiedt tegen 

betaling van de volledige vervangingsprijs.  

● De vervangingskosten bedragen: 

- Wedstrijdshirt:  Euro 25.00 

- Keepersshirt:  Euro 25.00  

- Trainingstop  Euro 35.00 

- Trainings broek Euro 30.00 

- Coachjack:  Euro 65.00 

- Inloopshirt:  Euro 25- 

- Polo Euro 30.00 

● In de administratie zal aantekening worden gemaakt van schades/vermissingen.  

 

E: Inlevering van de wedstrijdkleding 

● Na afloop van je lidmaatschap moeten de wedstrijdshirts, keepersshirts, keepershorts, 

trainingspakken, coachjacks en inloopshirts worden ingeleverd bij de vereniging. 

Uiteraard moet de kleding schoon en gewassen zijn. 

 

● Bij inlevering vindt controle plaats op de toestand van de kleding. Geconstateerde 

gebreken worden vergeleken met de aantekeningen in de kledingadministratie resp.  op 

de bruikleenovereenkomst. Indien kleding beschadigd/vermist is, dient de 

speler/speelster de kosten voor herstel resp. vervanging aan BZS  te vergoeden (zie D). 

Niet vergoeden impliceert dat betreffende speler/speelster niet heeft voldaan aan 

zijn/haar financiële verplichtingen. In dit geval is betreffende speler/speelster niet meer 

speelgerechtigd voor BZS. Bovendien zal dan overschrijving naar een andere vereniging 

worden geweigerd.  

 
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging BZS.   
 

Het bestuur van de v.v. B.Z.S. 


