Reglement kleding HZVV
Opgesteld september 2013 [versie juni 2018 ]

Doelstelling
Het is de doelstelling om tegen lage kosten (voor spelers/ouders en de vereniging) alle spelers (en
keepers) van HZVV in een wedstrijdtenue te steken en alle jeugdleden te voorzien van een
trainingspak voor de zaterdagen.
Om aan deze doelstelling te voldoen zullen leden van HZVV zuinig en zorgvuldig met hun kleding
omgaan. Daarnaast zal scherp worden ingekocht en zal zo mogelijk kleding worden voorzien van
sponsoruitingen.
HZVV kiest heel bewust voor uniformiteit en denkt daarmee ook sociaal op te treden ten behoeve
van alle leden. Voor ouders met groeiende kinderen is daarmee het probleem van té kleine kleding
voorkomen!
Sponsoring
De bovenstaande doelstellingen kunnen niet alleen gedekt worden uit de begroting van HZVV. Er is
dus sponsoring nodig. Kortom zonder sponsoring kunnen we deze bovenstaande verplichtingen niet
nakomen. In het hoofdstuk ‘verplichtingen’ staan de aanspraken die leden kunnen kunnen maken.
Financiën
In de contributie is een bedrag opgenomen voor de aankoop van genoemde kleding. Dit bedrag
wordt niet afzonderlijk in rekening gebracht en wordt met de contributie geïncasseerd en jaarlijkse
via de contributie geïndexeerd. Kortom sinds 2011 is het niet meer zo dat op basis van een bijdrage
aan de vereniging men eisen kan stellen. De vereniging stelt zich mits het de sponsoring rond kan
krijgen op het standpunt dat dat de leden de volgende zaken kunnen krijgen:

Verplichtingen van de vereniging jegens de leden (mits de sponsoring het toelaat)
1. Ieder lid krijgt aan het begin van het seizoen een shirt en een broekje via een teamtas.
2. Ieder lid kan op ieder gewenst moment tegen 70% van de winkelprijs voor € 8,95 de
clubsokken aanschaffen.
3. Nieuwe leden krijgen een paar sokken als welkomst cadeau. Dit gebeurt vanaf de
minipupillen. Voor zaalvoetbal wordt dit per team beoordeeld. Keepers doen mee met de
clubsokken, maar wij hebben speciaal voor hen zwarte sokken.
4. Tas is de verantwoordelijkheid van de leiders van een team en dient wekelijks op
volledigheid (bij het wassen) gecheckt te worden;
5. Ieder spelend jeugdlid kan vanaf de JO 8 een verenigingstrainingspak op individuele basis
(met uniek nummer) krijgen. MO 19 – 17 en JO 19 -17 ontvangen een verenigingsjasje (met
uniek nummer)

6. Indien kleding is beschadigd of afgedragen kan tegen inlevering van deze kledingstukken
nieuwe of gerepareerde kleding worden verkregen bij de contactpersoon van de
kledingcommissie;
7. Trainingspakken met nummer worden individueel uitgereikt (indien speler nog geen
bankrekening heeft aan de ouders). Na 1 april worden er geen trainingspakken meer
uitgedeeld. Immers in juni worden ze al weer ingeleverd.
8. Keepers krijgen een keepesrbroek en shirt deze mag in de teamtas worden meegenomen. In
deze keepersbroek mag niet in getraind worden;
9. Keepers krijgen ieder seizoen één bon waarmee ze EEN BIJDRAGE krijgen voor nieuwe
handschoenen die men bij Combisport kan ophalen. De bonnen zijn getekend en op naam.
De geldigheid is 6 maanden. Gebruikte (!) handschoenen worden in de teamtas gestopt en
gebruikt voor training in het opvolgende seizoen;
10. Trainers van de eerste teams met een contract krijgen een kledingset van HZVV voor de
duur van het contract in bruikleen. Wat zij krijgen is in hun arbeidscontract vastgelegd;
Leiders en trainers zonder contract krijgen een reece jas na inlevering
bruikleenovereenkomst met een maximum van 3 per team. Mocht er via een team waarin
een trainer / leider speelt al kleding zijn verstrekt wordt het pakket hierop aangepast.
11. Bonnen uitgereikt voor schoenen of keepershandschoenen mogen alleen voor dat doel
gebruikt worden. De geldigheid van de bon is 6 maanden.
Verplichtingen van de leden jegens de vereniging
1. Ieder lid van HZVV behandeld te kleding met respect. Voor zijn of haar team, maar ook voor
degene die naar jou deze spullen nog 1 of 2 seizoenen moet gebruiken.
2. Kleding wordt alleen gedragen in wedstrijden van HZVV (en daarmee niet op zondagen);
3. Trainingspak is bedoeld voor de gezamenlijke uitstraling van HZVV rond de wedstrijd;
4. Shirts, broeken en keeperskleding dienen 4 seizoenen mee te gaan;
5. In het HZVV-trainingspak1 mag niet worden getraind;
6. Nieuwe keepershandschoenen zijn niet bedoeld voor trainingen en horen bij het team niet bij
een keeper.
7. Zoekgeraakte kleding wordt niet op kosten van HZVV vervangen. Als leden kunnen aantonen dat
alles in het werk gesteld om de kleding te beheren kunnen shirts of broeken worden vervangen.
Maar dan voor eigen rekening (via de inkoper van het kledingfonds en tegen hieronder ‘in de
prijslijst’ / bijlage opgenomen bedragen).
8. Teams zoeken bij voorkeur 1 adres die gelijkmatig met dezelfde wasmiddel de kleding wast en
compenseren deze ouder met een financiële bijdrage (veelal € 10 per seizoenshelft per speler);
9. Kleding wordt aan het einde van het seizoen ingeleverd door de leider bij de kledingcommissie
data etc worden op de site gepubliceerd. Ontbrekende kleding dient te worden gemeld en de
leider dient namens het team de onderstaande bedragen afrekenen met de kledingcommissie.
Kledingcommissie zal bij in ontvangstneming de volledigheid van de tas controleren;
10. Ouder of speler met bankrekening tekenen bij ontvangst van trainingspak of jasje een eenmalige
machtiging van € 30,-. Deze machtiging kan geïncasseerd worden indien het trainingspak/ jasje
niet voor 1 juli van lopend kalenderjaar (persoonlijk) is ingeleverd bij één van de leden van de
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Voor training is het mogelijk een trainingspak aan te schaffen via de webshop
http://clubs.deventrade.com/nl/hzvv

kledingcommissie. Natuurlijk worden leden eerst gevraagd naar de redenen voordat een bijdrage
in rekening wordt gebracht c.q. geïncasseerd;
11. Alle kleding die door sponsoren betaald wordt moet met HZVV ONDERNEEMT worden overlegd.
Bij HZVV wordt alle sportkleding gedragen van Hummel aangeschaft via Combisport. Zie ook
toelichting ‘sponsoring en kleding’ (apart document).
In situaties van onduidelijkheid beslist het algemeen bestuur in overleg met jeugdcommissie c.q. de
sectiecoördinator

Organisatie
Coördinator en inkoper van de kleding is Simone Hup te bereiken onder kleding@HZVV.nl In de
kledingcommissie zitten verder Jolanda Rundervoort, Margot Eiromkui, Ria Neuman, Miranda Ymker
Joni van der Sleen en Herman Naberman als materiaalman. Dames 1 en Heren 1 hebben een
toegewezen budget
Zelfstandig (binnen budget en contractafspraken) bevoegd:
No
1
2

Naam
Jantinus Mulder (teammanager)
Ricardo Diemel

Team
Heren-1
Dames-1

Prijslijst kleding vervanging
Kledingstuk
Shirts (incl. opdruk)
Broek
Keepersbroek
Keepersshirt
Trainingspak (incl. opdruk) of
jasje
Voetbal Jeugd
Voetbal Wedstrijdbal
Ballennet
Tactiekbord
Set hoedjes
Krat met bidons
Per bidon

Winkelprijs (excl. No’s)

Vervangingsprijs Leden
€ 32,45
€ 12,95
€ 32,50
€ 34,99
€ 44,95

€ 20
€ 10
€20
€ 25
€ 30

€ 34,95
€ 89,95
€ 14,95
€ 29,95

€ 25
€ 65
€ 10
€ 10

€ 39,95
€ 49,95

€ 15
€ 25 of € 4,50

Deze bedragen dienen contant te worden afgerekend bij in ontvangst nemen van kledingstuk. Het is
leiders toegestaan om deze bedragen om te slaan over alle spelers uit een team. Als iets verwijtbaar
is aan een individuele speler dan dient de leider met deze of zijn/haar ouders/verzorgers in overleg
te bepalen of deze de ‘vervangingsprijs’ kan betalen. Anders verdient het aanbeveling het hele team
aan te spreken. Vorderingen mbt tot de teamtas die aan het eind van het seizoen niet betaald

worden aan de kledingcommissie, worden overgedragen aan het (jeugd) bestuur en hebben
consequenties hebben voor het hele team.

