Handbalvereniging White Demons
Secretariaat: Postbus 148, 5056 ZJ Berkel-Enschot

Kledingcontract/reglement voor de leden
A. Elk team ontvangt bij aanvang van het seizoen een teamtas, die klaar staat in De Kraacht met
daarin voldoende wedstrijdshirts, sportbroekjes (incl. keepershirt/trui).
B. De gesponsorde materialen (kleding) blijven eigendom van h.v. White Demons tenzij anders
met de sponsor is afgesproken. Nieuwe kleding moet minimaal 3 jaar gedragen worden!
C. Het is niet toegestaan de kleding uit te lenen aan derden.
D. De leden dienen de materialen goed te onderhouden en indien nodig gedegen te repareren.
E. De kleding mag uitsluitend worden gebruikt tijdens een handbalwedstrijd of op de
wedstrijddag van h.v. White Demons en niet tijdens de training of een andere gelegenheid,
tenzij daar door het bestuur toestemming voor is gegeven.
F. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het is bedoeld.
G. Belangrijk is dat de kleding bij elkaar in de teamtas blijft en dat ze niet individueel aan de
spelers wordt uitgereikt.
H. Na de wedstrijd dienen de wedstrijdtenues bij de teamcoördinator te worden ingeleverd. Deze
controleert of alle tenues zijn ingeleverd en deponeert deze in de daarvoor bestemde teamtas.
Vervolgens wordt door de teamcoördinator een speler of ouder/verzorger van het team
aangewezen die voor het wassen van de kleding zal zorgen. Hiervoor kan de teamcoördinator
een schema opstellen.
I. Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding
minimaal een dag voor aanvang van de volgende wedstrijd voor het team beschikbaar is bij
de teamcoördinator.
J. Indien tijdens de wedstrijd schade aan het tenue ontstaat, dient dit direct na afloop van de
wedstrijd bij de teamcoördinator te worden gemeld. Voor schade aan de kleding die tijdens
de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is
van opzet of grove schuld. Dit is te beoordeling aan het sponsorcommissie/bestuur.
K. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan
hiervoor bedoelt, dient de teamcoördinator dit direct na constatering te melden bij het
sponsorcommissie/bestuur.
L. Aan het eind van het seizoen dient de kledingtas met de wedstrijdkleding weer bij de
vereniging in De Kraacht te worden ingeleverd. De seniorenteams regelen zelf dat de
betreffende kleding het seizoen erop in de juiste handen komt (dit i.v.m. weinig wisselingen
binnen de teams). Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die
niet zijn gemeld en/of sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden
kosten in rekening gebracht bij de desbetreffende speler, c.q. ouders/verzorgers.
M. Ruim voor de start van de competitie zal de aangewezen kledingpersoon de kleding en
overige materialen weer verdelen onder de jeugdteams. Dit in overleg met de betreffende
teamcoördinator
N. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het sponsorcommissie/bestuur.
O. Tot slot. Houd elkaar scherp zodat iedereen zich goed aan dit reglement houdt! Vooral naar
onze sponsoren toe!!

Bij verlies of beschadiging zijn de kosten:
Trui € 50,- Shirt € 35,- Broek € 15,Handbalvereniging White Demons

