Naam
Team
Nummer trainingspak

Overeenkomst gebruik trainingspak HZVV
Deze overeenkomst is geldig voor de periode 1
september ………. tot 15 juli ……

Inleiding
Sinds 1998 heeft HZVV een kledingfonds waardoor niemand zelf kleding hoeft aan te schaffen.
Dit is mooi voor de spelers (groei, slijtage, budget) en voor de vereniging (uniformiteit en sponsoring).
Sinds 2006 is daar voor de jeugdspelers een trainingspak voor wedstrijddagen aan toegevoegd.
Spelers betaalden een kleine opslag in de contributie. Vanaf 2010 is het kledingfonds integraal in
de contributie verwerkt.
Verplichtingen van de vereniging HZVV
HZVV verplicht zich om iedere speler te voorzien van een passend en kwalitatief goed trainingspak.
A junioren ontvangen ipv een pak een Sweat top
Bij inlevering van beschadigde kledingstukken zal door de kledingcommissie op redelijke termijn en ingeval van
normale slijtage, voor vervanging gezorgd worden.
Verplichtingen gebruiker
De speler die een trainingspak van HZVV gebruikt dient zich aan de volgend afspraken te houden:
1. Goede verzorging van het trainingspak. Drogen en schoonmaken alsof het uw eigen trainingspak betreft.
2. De verantwoordelijkheid voor een trainingspak ligt niet bij het team of de leider, maar bij ieder
individueel lid.
3. Dragen het trainingspak op de wedstrijddag (trainingspak mag niet gebruikt worden voor de
door-de-weekse-training).
4. Inleveren van trainingspak, aan het einde van het voetbalseizoen, bij kledingcommissie:
De kledingcommissie zal in de maand mei via de website, een aantal inlevermomenten
bekend maken.
5. Goed wassen. Om het pak goed te houden is het verstandig om het trainingspak niet te heet te
wassen en niet in de droger te doen.
Automatische incasso
Spelers hoeven bij HZVV geen borg te betalen voor hun kleding. HZVV gaat uit van vertrouwen op goed beheer en
zorg voor de kleding. Echter niet inleveren of niet normale slijtage kunnen tot onkosten voor HZVV leiden. Deze
zullen verhaald worden op de speler. Daartoe dient iedere speler die een trainingspak ontvangt vooraf een
automatische incasso te tekenen . Door speler jonger dan 18 jaar dient dit getekend te worden door één van de
ouders/verzorgers. Pas als de automatische incasso ingevuld en ondertekend is en ingeleverd, wordt een
trainingspak verstrekt.

Word kleding goed en tijdig ingeleverd dan gebeurt er NIETS met deze incasso!
En wordt deze aan het eind van het seizoen vernietigd

Verlening toestemming
Hierbij verleen ik mijn vereniging de Hoogeveensche Zaterdag Voetbalvereniging toestemming
in geval van:
1. Het niet inleveren van het trainingspak vóór 30 juni en/of
2. Niet normale beschadiging van het trainingspak en/of
3. Zoekraken van het trainingspak.
€ 30,- te incasseren van mijn bankrekening
HZVV zal hiermee de reparatie betalen of een nieuw kledingstuk aanschaffen

Naam rekeninghouder

IBAN

Adres/postcode

Telefoonnummer

E-mail

Woonplaats

Opgemaakt dd.

Handtekening
rekeninghouder

Kledingcommissie
De kledingcommissie is er elke 2e maandag van de maand. Check voor de actuele data hzvv.nl/kleding.
Voor vragen mail met kleding@hzvv.nl
Bestuur HZVV
Dit document wordt door de kledingcommissie bewaard. Leden kunnen het teruglezen op de website van HZVV.

