
Reglement Presentatiepakken RKZVC                                                 

Onder de volgende voorwaarden wordt het presentatiepak uitgegeven aan het competitiespelende jeugdlid: 

1.Het presentatiepak blijft ten alle tijden eigendom van RKZVC. 

2.Het is niet toegestaan het presentatiepak uit te lenen aan derden. 

3.Het presentatiepak dient goed onderhouden te worden.  

4.Het presentatiepak dient op aanvraag van RKZVC direct en in goede en schone staat                               

ingeleverd te worden. Het presentatiepak wordt in ieder geval ingenomen als het lid: 

   a: stopt met competitiespelen 
   b: zijn of haar lidmaatschap bij RKZVC opzegt 

5.Jaarlijks wordt de eigen bijdrage van € 15,- afgeschreven aan het begin van het nieuwe seizoen.  

6.Bij verlies of onherstelbare beschadiging van de kleding stelt het lid de kledingcommissie van RKZVC 

hiervan direct op de hoogte. Ingeval de oorzaak bij het lid ligt – dit ter beoordeling van de kledingcommissie 

– zal het lid zo spoedig mogelijk een vervangend presentatiepak of onderdeel  ontvangen en zal het lid bij 

verlies of onherstelbare beschadiging de volledige vervangingswaarde van het presentatiepak of onderdeel 

ervan aan RKZVC dienen te vergoeden. In geval de schade op een derde verhaald kan worden, zal het lid 

de ontvangen schadevergoeding terstond aan RKZVC doen toekomen. Kosten voor verlies van 

trainingsbroek of  jas zijn vastgesteld op € 25,- per stuk. 

7.Er wordt géén presentatiepak verstrekt dan na ondertekening van het kledingreglement. 

8.Het is niet toegestaan logo’s of sponsoruitingen toe te voegen aan het presentatiepak. 

9.Elk presentatiepak is voorzien van een uniek nummer. Hiervoor zijn 2 labels (wit en groen) met hetzelfde 

nummer aan het jasje en broek bevestigd. Zo blijft een pak compleet. Het kan dus niet voorkomen dat de 

broek een andere maat heeft dan het jasje. 

10.Het presentatiepak mag niet gedragen worden tijdens trainingen of “op straat”. 

11.Het presentatiepak dient verplicht gedragen te worden tijdens: 

   a: oefen- en competitiewedstrijden 

   b: toernooien 

   c: huldiging en prijsuitreikingen 

12.Indien het lid bij herhaling de afspraken in artikel 11 niet nakomt kunnen disciplinaire maatregelen door 

het bestuur van RKZVC worden genomen. 

13.De levensduur van voetbalkousen die ook worden verstrekt is vastgesteld op minimaal twee seizoenen. 

Bij een kortere levensduur zal het lid de werkelijke vervangingsprijs moeten betalen aan RKZVC, die dan 

vervolgens nieuwe kousen verschaft. 

14.Bij zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van RKZVC. 

15.Door ondertekening van dit kledingreglement verklaart het lid (ouder/verzorger) zich akkoord met 

bovenstaande voorwaarden. 

 

Zieuwent, augustus 2017                              Handtekening ouder/verzorger: 


