Kledingreglement v.v.Berkum
Artikel 1

Algemeen

A) De door Berkum beschikbaar gestelde kleding/materiaal blijft in eigendom van Berkum.
B) Het is Berkum toegestaan om op elk moment haar kledingreglement aan te passen. Het
reglement wordt gepubliceerd op de website van Berkum.
C) Elk lid, leider of trainer die gebruikt maakt van kleding in eigendom van Berkum wordt geacht
op de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement en naar de inhoud daarvan te
handelen.
D) Berkum stelt het onderstaande beschikbaar aan haar leden, leiders en trainers. Al deze
artikelen vallen onder de inhoud van dit reglement.

Spelende leden leiders trainers verwijzing
---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Kledingpakket
2. Jas
3. Winterjas

Artikel 2
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Beheer kleding

A) Het beheer van de kleding valt onder de verantwoordelijkheid van de bestuursgroep
facilitair van Berkum. Eerste aanspreekpunt is de kledingcoördinator.
B) Voor vragen of problemen is de kledingcoördinator per email bereikbaar via
facilitair@vvberkum.nl
C) Bij ontvangst van de kleding wordt door de leider/trainer voor ontvangst en akkoord
getekend . De leider/trainer neemt hiervoor de verantwoordelijkheid op zich.
D) Indien spelers de vereniging verlaten, dienen ze alle ter beschikking gestelde kleding of
materialen bij de leider/trainer schoongewassen in te leveren. De verantwoordelijkheid
hiervoor ligt bij de leider/trainer.

Artikel 3

Kledingpakketten.

1. Kledingpakket spelende leden.
Afhankelijk van het team waarin het lid speelt, verschilt het kledingpakket dat aan de
speler ter beschikking wordt gesteld.
Pakket
alle teams
selectieteam A1,B1 etc
________________________________________________________________
Wedstrijdshirt
x
Wedstrijdbroek
x

Wedstrijd sokken
Keepersshirt
Trainingspak
Inloopshirt
Polo
Teamtas
Waterzak/spons
Bidonhouder/bidons
Aanvoerdersband
Wedstrijdballen

x
x
x
x
x
x
x
x
x
?

Opmerking op bovenstaande tabel : Bovengenoemde onderdelen worden aan het team verstrekt.
Afhankelijk van de teamgrootte kan het dus zo zijn dat niet elk spelend lid een “eigen shirt en broek
heeft
2. Leiders jas
Er is voor – officieel bij Berkum geregistreerd staande – leiders een jas in bruikleen
beschikbaar. Hiervoor geldt 2 jassen per team.

3 . Winterjas trainers.
Er is – voor officieel bij Berkum geregistreerd staande trainers – een winterjas in bruikleen
beschikbaar. Deze moet bij beëindiging van het trainerschap ingeleverd worden.

Artikel 4 Uitgifte , inname en registratie.
Uitgifte.
A) Voor de start van het nieuwe seizoen wordt aan alle teams /elftallen van Berkum een
teamtas met kleding en materialen uitgegeven.
B) Uitgifte vindt plaats op uitnodiging of op afspraak, op naam van de door Berkum
aangewezen leider/trainer.
C) Per team/elftal is de inhoud weergegeven in de kleding/materialenmatrix geldend voor
het betreffende seizoen.
D) Bij uitgifte ontvangt de leider/trainer een ontvangstbon en tekent voor ontvangst.
E) Leidersjas wordt door de kledingcoördinator op naam uitgegeven aan de leider
F) Trainersjas wordt door de kledingcoördinator op naam uitgegeven aan de trainer.
G) Keepershandschoenen worden uitgegeven aan de leider van de keeper. Uitgifte wordt
geregistreerd per keeper of team en handschoenen worden alleen vervangen als ze
versleten zijn.

Inname.

A) Aan het eind van het seizoen wordt alle kleding in bruikleen weer ingenomen door de
kledingcoördinator tenzij hierover specifiek andere afspraken zijn gemaakt.
B) De leider/trainer ontvangt voor inname een tellijst welke hij bij inlevering ingevuld dient
in te leveren.
C) De leider/trainer verzamelt alle kleding/materiaal in bruikleen van zijn team.
D) De leider/trainer meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de kledingcoördinator voor de
inname
E) Bij de inname wordt alle aangeboden kleding gecontroleerd a.d.h.v. de afgegeven lijsten
F) Bij geconstateerd schade of vermissing : zie artikel 7
G) Het inname protocol is afgewikkeld indien het inname formulier door kledingcoördinator
is ondertekend.

Artikel 5

Gebruik van de kleding.

Het gebruik van de kleding is niet vrij maar aan richtlijnen gebonden.
A) De wedstrijdshirts en broekjes mogen alleen bij officiële wedstrijden – bekend bij het
wedstrijdsecretariaat van Berkum - gebruikt worden.
B) Het wordt de leiders/trainers zeer dringend geadviseerd om voor de wedstrijdkleding de
teamtas te blijven gebruiken met een roulerend rooster voor het wassen van de kleding.
C) De presentatiepakken worden alleen gebruikt op wedstrijddagen
D) De presentatiepakken mogen uitdrukkelijk niet worden gebruikt voor privé-doeleinden
en als traingingspakken.
E) De jassen voor leiders mogen alleen worden gebruikt op wedstrijddagen door de leiders.
F) De jassen voor trainers mogen alleen worden gebruikt tijdens trainingen van Berkum en
bij wedstrijden.
G) De keepershandschoenen worden beheerd door de vaste keeper en bij roulerend
systeem door de leider.

Artikel 6

Onderhoud.

Alle kleding wordt in bruikleen ter beschikking gesteld.
A) Volg altijd de wasinstructies op uit het etiket.

B)

Artikel 7

De presentatiepakken en jassen hoeven bij normaal gebruik niet elke week gewassen te
worden.vDit voorkomt extra slijtage.

Schade en vermissing

Aan het eind van ieder seizoen wordt de kledingtas ingenomen Het lid is voor een gelijk deel
als zijn/haar teamgenoten aansprakelijk voor schade of verlies. Mocht het team bestaan uit 15
spelers dan is het lid aansprakelijk voor een 1/15 deel van de schade. Een enkel lid is aansprakelijk
voor het gehele schade bedrag als dit duidelijk aanwijsbaar is ontstaan door zijn/haar toedoen.
A) Wanner er tijdens de wedstrijd schade is ontstaan aan de wedstrijdkleding dan meldt de
leider /trainer bij de kledingcoördinator.
B) Wanneer er wasschade is ontstaan dan zal de wasser hiervoor aansprakelijk gesteld
worden. De kledingcoördinator zal dan in overleg met de leider en de wasser de verdere
gang van zaken bespreken.
C) De presentatiepakken en jassen worden - vanwege het te verwachten gebruik- niet
geacht kapot te gaan door gebruik.
D) Wanneer een artikel vermist raakt dan kan dit worden gemeld bij de kledingcoördinator
E) De vervangingswaarde van alle artikelen worden vermeld in de gebruikersovereenkomst
kleding.
F) De kosten van vermissing en/of beschadiging komen voor rekening van team/elftal of
individu. Deze kosten dienen door de verantwoordelijk leider/trainer bij inname contant
aan de kledingcoördinator te worden voldaan.
G) Schade door fabricagefouten dienen zo snel mogelijk aan de kledingcoördinator te
worden gemeld.

Artikel 8

Overige

A) Wanneer het reglement niet in een bepaalde situatie voorziet dan zal de
kledingcoördinator een voorstel voorleggen aan het bestuur van Berkum. Het uiteindelijke besluit
van het bestuur is bindend.

