SV Laren ’99
Kledingreglement
Hoe om te gaan met kleding van SV Laren ‘99?
De kleding wordt in bruikleen gegeven. Omdat de wedstrijdkleding eigendom is van SV Laren
‘99, is het goed te weten welke regels gelden bij gebruik van die kleding. De kleding is het
visitekaartje van SV Laren ’99 maar ook voor de sponsor die op het tenue staat.
De kleding (shirt, broek, sokken en evt. trainingspakken) zal gedurende minimaal 3 seizoenen
worden gebruikt voordat tot vervanging kan worden overgegaan.
SV Laren ‘99 heeft een persoon aangesteld die verantwoordelijk is voor het beheer van de kleding. Bij deze
persoon zal ook nieuwe kleding besteld moeten worden indien kleding te klein of te groot is, vervangen moet
worden of beschadigd is. Dit laatste indien dit buiten de verantwoordelijkheid valt van de betreffende speler of
speelster. Bij kleding die beschadigd raakt zal deze kosteloos worden vervangen indien geen sprake is van
opzet.
Kledingreglement
1. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van SV Laren ’99 worden gebruikt en dus niet
tijdens de training of bij andere gelegenheden,
2. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
Het team en de dragers dienen er zuinig op te zijn.
3. De kleding dient volgens het wasvoorschrift (zie bijlage) gewassen te worden. Indien door het niet in acht
nemen van die wasvoorschriften, schade aan de kleding ontstaat kan de club de schade op de veroorzaker
verhalen. Dit wordt beoordeeld door de kledingcommissie. Door het volgen van het wasvoorschrift is de
duurzaamheid van de kleding voor minimaal 3 jaar gegarandeerd.
4. Indien tijdens de wedstrijd schade aan kleding is ontstaan dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de
drager (draagster) bij de leider(ster) te worden gemeld. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is
ontstaan zal de club de schade niet op de drager (draagster) verhalen, tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld.
5. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding, anders dan hiervoor bedoeld,
dient men dit direct te melden aan de kledingcommissie. Of de club de schade op iemand zal verhalen is ter
beoordeling aan de kledingcommissie. In principe is de regel dat wanneer buiten het spelen van wedstrijden
schade aan de kleding ontstaat de drager/draagster daarvoor zelf verantwoordelijk is voor de ontstane schade.
De club zal de beschadigde kleding op de kosten van de drager verhalen.
6. Uitgangspunt is dat alle kleding na elke wedstrijd verzameld wordt in een passende kledingtas. Deze tas
wordt meegenomen door degene die het wassen voor zijn of haar rekening neemt c.q. daartoe aangewezen is.
Dit geldt voor alle teams. Het centraal bewaren van de kleding in de team tas is de regel (anders hebben
bijvoorbeeld invallers vanuit andere teams in veel gevallen geen wedstrijdkleding!).
Tellen van alle kleding is wenselijk na elke gespeelde wedstrijd om vermissing snel op te lossen of te kunnen
melden.
7. De leider(ster) is verantwoordelijk voor de kleding die aan het begin van het seizoen in bruikleen wordt
gegeven door de vereniging. Hij/zij draagt er zorg voor dat aan het einde van het seizoen de kleding weer
wordt teruggebracht bij de vereniging. Op deze manier is gegarandeerd dat alle kleding terugkomt en in het
volgende jaar weer gebruikt kan worden.
8. Wanneer tijdens of aan het eind van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken zullen de kosten voor
aanschaf van nieuwe kleding worden verhaald op het de betreffende team, speler (speelster) (Zie
Vergoedingsregeling).
9. De leider(ster) is contactpersoon van het team naar de kledingcommissie.
10. Het is niet toegestaan kleding aan een ander team uit te lenen Dit om zoekraken en beschadiging door een
ander te voorkomen. Mocht het toch gebeuren dan is team verantwoordelijk en zijn de kosten voor rekening
van het betreffende elftal.
11. HET IS NADRUKKELIJK VERBODEN DAT SPELERS (SPEELSTERS) DE KLEDING VOOR EN NA DE WEDSTRIJDEN
DRAGEN BUITEN HET TERREIN VAN SV LAREN

Wasvoorschrift
1.De kleding direct na de wedstrijd wassen
2. De kleding binnenste buiten wassen
3.Wassen bij een temperatuur van max. 40 graden Celsius
4.Nooit chemisch laten reinigen
5.Niet strijken
6.Wasmiddel zonder bleekmiddel gebruiken
7. Niet in de droger.
Kleding vergoedingsregeling
Voor zoekgeraakte of door eigen toedoen beschadigde kleding hanteert de vereniging onderstaande prijzen.
Na contante betaling zal de persoon die door de vereniging is aangewezen voor het beheer van de kleding,
voor vervanging zorg dragen. De kosten zijn gebaseerd op de werkelijke kosten en worden bij prijsverhogingen
aangepast.
Shirt

€ 38,00

Keeppantalon

€ 30,00

Broekje

€ 15,00

Paar kousen

€ 12,00

Elk team krijgt van sv Laren ‘99, de volgende kledingstukken in bruikleen.
A,B,C,D
-

14 Voetbalshirts zwart/wit, nummer 2 t/m 14
14 Voetbalshorts,
14 sokken zwart/wit
1 paar sokken zwart
1 keepshirt
1 keeperspantalon
1 keepershort (idem aan voetbalshort)
keeperhandschoenen
Voetbaltas,
Waterzak
2 intrapballen
Aanvoerdersband

-

9 Voetbalshirts zwart/wit, nummer 2 t/m 10
9 Voetbalshorts,
9 sokken zwart/wit
1 paar sokken zwart
1 keepshirt
1 keeperspantalon
1 keepershort (idem aan voetbalshort)
keeperhandschoenen
Voetbaltas,
Waterzak
2 intrapballen
Aanvoerdersband

E/F

Contact kledingcommissie: stuur email naar kleding@svlaren99.nl

