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KLEDING REGLEMENT 
 
A. Elk team ontvangt bij aanvang van het seizoen een teamtas, met daarin voldoende 

wedstrijdshirts. De senioren en midweek teams ontvangen hierin ook de 
wedstrijdbroekjes. De wedstrijdtenues blijven bij elkaar in de teamtas en worden 
niet individueel aan de spelers uitgereikt. 

B. Jeugdleden ontvangen een broekje en trui voor de wedstrijden na betaling van 
borg. Deze is vastgesteld op respectievelijk 15,- en 35,- euro. Restitutie van de 
borgsom vindt plaats bij uitschrijving dan wel doorstroming naar de senioren. 

C. Twee keer per jaar wordt de mogelijkheid geboden om kleding te ruilen voor 
grotere maten. 

D. De gesponsorde materialen (kleding) blijven eigendom van h.v. White Demons, 
tenzij anders met de sponsor is afgesproken.  

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. Na de wedstrijd worden de wedstrijdtenues verzameld in de wedstrijdtas. De 
teamcoördinator wijst een speler of ouder/verzorger van het team om de tenues te 
wassen. Hiervoor kan de coördinator vooraf een schema opstellen.  

G. Degene die de kleding heeft gewassen zorgt ervoor dat de kleding voor aanvang 
van de volgende wedstrijd voor het team beschikbaar is. 

H. 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 de sponsorcommissie of het bestuur. 

I. Aan het eind van het seizoen dient de tas met wedstrijdshirts weer bij de 
kledingcommissie ingeleverd worden. De teamcoordinator meldt vermissing van 
kledingstukken of geconstateerde schade. In het geval van nalatigheid worden 
eventuele kosten in rekening gebracht bij de desbetreffende speler, c.q. 
ouders/verzorgers.  
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).  

J. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de sponsorcommissie / het 
bestuur. 

K. Tot slot. Houd elkaar scherp zodat iedereen zich goed aan dit reglement houdt! 
Vooral naar onze sponsoren toe!! 
 

Bij verlies of beschadiging zijn de (borg)kosten: 
Trui € 35,-  Shirt € 25,-  Broek € 15,- 


