SPELREGELS VOOR NIEUWE ADIDAS CLUBKLEDING
Ieder spelend lid van Valto krijgt nieuwe ADIDAS clubkleding. Omdat we graag willen dat iedereen
er voorzichtig mee om gaat en alles aan het einde van het seizoen weer netjes inlevert, hebben we
een aantal spelregels opgesteld. Lees ze goed door.
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Ieder spelend lid betaalt €15 borg. Je krijgt daarvoor een wedstrijdshirt en broekje/rokje.
Seniorenteams hebben ook een inloopshirt, evenals de meeste eerste teams.
Leden met een gesponsorde sporttas betalen € 30 borg (€ 15 extra dus).
Leden met een gesponsord trainingspak betalen € 35 borg (€ 20 extra dus).
Leden met een gesponsorde sporttas én trainingspak betalen € 50 borg.
Broekjes en rokjes zijn persoonlijk en was je individueel. Je bent zelf verantwoordelijk voor je
broekje/rokje. Schade en verlies is jouw persoonlijke verantwoordelijkheid.
Wedstrijdshirts en inloopshirts horen bij het team. Het team is hier verantwoordelijk voor en
ze worden gezamenlijk gewassen (wasschema). Zo houden we de kleuren en kwaliteit gelijk.
Schade en verlies is dan ook een verantwoordelijkheid van het hele team.
Schade of verlies herstel je op een zo kort mogelijke termijn (binnen 2 weken). Herstellen
dient op een professionele wijze te gebeuren (bijvoorbeeld door Kledingreparatie en
stomerij De Lier).
Indien kleding en toebehoren ingeleverd dient te worden, zal dit minimaal 2 weken vooraf
kenbaar gemaakt worden in de Bijblijver en coaches/aanvoerders app-groep.
Bij de volgende gebeurtenissen zal er een bedrag op de borg worden ingehouden:

«
«
«
«

Te laat inleveren van kleding/tassen: 33% aftrek van de totale borg, per week te laat.
Kapot inleveren van kleding/tassen: borg niet geretourneerd en kosten doorbelast.
Verlies van kleding/tassen of onherstelbare schade: kosten nieuw product + € 10.
Verlies of onherstelbaar kapotte teamkleding: neem contact op met de
kledingcommissie. Kosten voor nieuw kledingstuk komen ten laste van het hele team.

Alle spelers krijgen een broekje/rokje van de vereniging. Omdat veel spelers nog groeien of
wellicht afvallen, worden er ruilmogelijkheden gecreëerd, zoals een jaarlijks ruilmoment en
een online vraag en aanbod mogelijkheid.
Maak voor, tijdens en na de wedstrijden gebruik van de clubkleding. Zo hebben we een
uniforme uitstraling wat door de ledenvergadering als wens is geuit. Aanpassen van de
kleding (bijvoorbeeld innemen van rokjes/boekjes) is niet toegestaan. Er is altijd een
mogelijkheid om een eigen (identiek) kledingstuk te kopen in de verenigingsshop en die te
laten aanpassen. Aanpassingen mogen niet ten kosten gaan van de uniforme uitstraling van
de club.

