Kledingreglement VOLLEYBALVERENIGING S’62 Swalmen
1. Het kledingreglement Volleybalvereniging S’62 behoort bij de Bruikleenovereenkomst en vormen
samen de basis voor het gebruik van de ter beschikking gestelde kleding.
2. S’62 stelt zich tot doel om elk spelend lid en kader (coaches / trainers, maximaal 2 per team) te
voorzien van een correct en uniform kledingpakket.
3. Het kledingpakket bestaat uit een wedstrijdshirt met het logo van S’62 en sponsorreclame, een
zwarte short of tight en 1 paar zwarte sokken. Vanaf de C-jeugd komt daar nog een trainingspak met
logo S’62 en sponsorreclame en een sporttas met logo S’62 bij. De trainers/coaches krijgen, indien ze
geen spelend lid zijn (of geen trainingspak in bruikleen hebben), een trainingsjack met logo S’62
.
4. Het kledingpakket is en blijft eigendom van Volleybalvereniging S’62 Swalmen en wordt in
bruikleen aan de spelers/trainers/coaches verstrekt.
5. Het beheer van de kleding wordt verricht door het bestuur. Aan het eind van ieder seizoen worden
de wedstrijdshirts ingeleverd. Andere kleding alleen inleveren als het te klein is of als het niet meer
bruikbaar is. Aan het begin van het nieuwe seizoen worden de wedstrijdshirts en eventuele andere
kleding weer uitgereikt.
6. Leden aan wie een kledingpakket ter beschikking wordt gesteld (bij minderjarigen 1 van de
ouders/verzorgers) tekenen aan het begin van het seizoen een bruikleenovereenkomst. De
getekende bruikleenovereenkomst wordt gedocumenteerd door het bestuur. In de
bruikleenovereenkomst staan voorwaarden voor het gebruik van de kleding. Na inlevering van de
kleding zal het bestuur op dezelfde bruikleenovereenkomst tekenen voor ontvangst.
7. De kleding mag uitsluitend tijdens een officiële wedstrijd van Volleybalvereniging S’62 Swalmen
worden gebruikt en dus niet tijdens de training of andere gelegenheden tenzij daarvoor door het
bestuur nadrukkelijk toestemming is gegeven.
8. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
9. Zonder toestemming van het bestuur mogen op de kleding geen teksten of andere uitingen
worden aangebracht.
10. De kleding dient door het lid of door de ouders/verzorgers zelf gewassen te worden.
11. De wasvoorschriften die bij het tenue uitgereikt worden dienen strikt te worden opgevolgd.
12. Indien door het niet in acht nemen van de voorschriften schade aan de kleding ontstaat, wordt
degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging
aansprakelijk gesteld. Het bestuur kan met reden ervoor kiezen om deze schade niet te verhalen op
het lid.
13. De leden en zijn/haar ouders/verzorgers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar
kledingpakket, ook als bv wordt besloten om de kleding per team te wassen.

14. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de
wedstrijd door de speler bij de coach te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij het bestuur. Voor
schade aan de kleding die tijdens een wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden
gesteld, tenzij er sprake is van grove schuld. Dit is ter beoordeling van de coach iom het bestuur
15. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding , dient dit direct te
worden gemeld bij het bestuur. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van de aangifte van
de politie worden overlegd.
16. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het lid ervoor te zorgen dat alle kledingstukken die in
bruikleen zijn verkregen, schoon worden ingeleverd bij het bestuur.
17. Wanneer aan het einde van het seizoen of gedurende het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken
die niet direct zijn gemeld en/of er sprake is van niet direct gemelde schade, worden de daaraan
verbonden kosten in rekening gebracht bij het lid of bij de ouders/ verzorgers.
18. Bij vermissing en/of ernstige beschadiging van een kledingstuk wordt een bedrag in rekening
gebracht zoals vermeld op de bruikleenovereenkomst.
Sportbroek
€10,= per stuk
Indoortight
€15,= per stuk
Wedstrijdshirt €30,= per stuk
Sportsokken € 6,= per stuk
Trainingsjack €25,= per stuk
Trainingsbroek €25,= per stuk
Sporttas
€20,= per stuk
19. Na betaling van het vermiste/beschadigde kledingstuk aan de vereniging krijgt men een
gelijkwaardig kledingstuk in bruikleen. Pas na betaling en het verkrijgen van een nieuw kledingstuk is
de speler weer speelgerechtigd.
20. Wedstrijden van Volleybalvereniging S’62 Swalmen kunnen alleen gespeeld worden in het
officiële, wedstrijdtenue.
21. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
22. Ruilen of vervangen : hou de website in de gaten voor data ruilen / vervangen. Voor vragen kunt
u mailen met sponsoring@s62-swalmen.nl
HOUDT ER REKENING MEE DAT DE KLEDING 3 SEIZOENEN GEBRUIKT WORDT EN DAT ONZE LEDEN
OOK DAN IN EEN MOOI TENUE WILLEN LOPEN !
WAS VOLGENS HET VOORSCHRIFT ! HET TRAININGSJASJE NIET IN DE DROGER DAN BLIJFT OOK DE
SPONSOR OPDRUK NETJES !

