Reglement kleding-lease VV Beesd
VV Beesd voetbalkleding wordt uitgegeven door de commissie
Materialen
Binnen de commissie materialen zijn Antoon van de Water, Lex van Dijk en Pascal
Middelkoop verantwoordelijk voor het beheer van de verhuurde kleding van de VV
Beesd. Heeft u problemen met uw kleding neem dan gerust contact op.
Antoon, Lex en Pascal zullen ervoor zorgen dat alles naar behoren wordt geregeld.
Heeft u een vraag over de kleding mail dan naar het betreffende contactpersoon.
Senioren
Junioren JO19 t/m JO15
Pupillen JO13 t/m Mini

Antoon van de Water
Lex van Dijk
Pascal Middelkoop

anvdwater@hotmail.com
l.van.dijk@hetnet.nl
pascalmiddelkoop@hotmail.com

Spelregels kleding lease
 Spelende leden betalen per seizoen € 15,00 voor een tenue bestaande uit shirt en
broek. Alle shirts zijn voorzien van een spelersnummer en bij nieuwe aanschaf
zullen ook de broeken voorzien zijn van een nummer. Shirt en broek hebben een
beoogde levensduur van 5 jaren.


Er wordt uitgegaan dat een senioren team uit maximaal 15 spelers bestaat.
Indien een team bestaat uit meerdere spelers dan dat er tenues zijn dan wordt
toch aan alle spelers het leasebedrag in rekening gebracht. Hierbij is met de
hoogte van het lease bedrag rekening gehouden.



Spelers dienen kousen zelf aan te schaffen. De vereniging schrijft voor dat dit
kousen van het merk Jako moeten zijn. Via de kousen automaat in de kantine zijn
deze kousen te koop.



Aan ieder elftal wordt een kledingtas ter beschikking gesteld, waarin de complete
elftalkleding gedurende het actieve speelseizoen bewaard en vervoerd dient te
worden. Een afschrift van de verhuuradministratie alsmede een wasvoorschrift en
EHBO tasje zijn standaard in de kledingtas aanwezig.

 Bij kapotte kledingstukken, gedurende het seizoen, dient de speler/speelster dit,
via de leider/trainer, te melden aan de verantwoordelijke personen binnen de
commissie materialen. Zij zullen beoordelen hoe hiermee om te gaan. De officiële
kleding van de vereniging is alleen verkrijgbaar via de kledingverhuur van onze
eigen vereniging VVBeesd.
 Voorafgaand aan het nieuwe seizoen vindt de toewijzing van de kleding aan de
huurders plaats. Op basis van de elftalindeling wordt aan spelers een
spelersnummer binnen het betreffende elftal toegekend, wat definitief wordt bij de
uitgifte van de kleding. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de leider van het
elftal.
 Uitgifte van kleding geschiedt op naam, incl. registratie van KNVB nummer van
huurder.

 Op uitgifteformulier staan vermeld:
1. uitgegeven kledingstukken,
2. Maat,
3. nummering van de kledingstukken,
4. leeftijd van de kledingstukken (seizoen van gebruik),
5. eventuele herstelde schade aan de kleding / eerder gemelde schades en
vermissingen door huurder.
 Leiders-trainers tekenen af voor ontvangst en voor akkoord van
verhuurvoorwaarden. Zij geven vervolgens verdere invulling aan de uitgifte van
de tenues aan de spelers.


Alle gehuurde kleding blijft ten alle tijde eigendom van de vereniging VVBeesd.

 De gehuurde kleding wordt fysiek aan de elftalleider overhandigd. De elftalleider
verzorgt de administratieve handelingen welke nodig zijn om het uitgifteformulier
compleet te maken. Na volledige invulling levert de elftalleider de individuele
uitgifteformulieren in bij de materiaalcommissie, binnen één maand na aanvang
van de competitie. In geval van het niet inleveren van de uitgifteformulieren zal
verhuurder eventuele schades aan en vermissing van kledingstukken via de
elftalleider op het elftal verhalen.
 De kleding mag alleen gedragen worden in officiële wedstrijden cq. officiële
gelegenheden waarin de speler VVBeesd vertegenwoordigd.
 Voor alle andere gelegenheden moet expliciet toestemming worden gevraagd
aan de materiaalcommissie.
 De leider van het elftal draagt zorg voor het uitdelen en de inname van de
kleding.
 Spelers hebben de verantwoordelijkheid er op toe te zien dat de aan hem/haar
toegewezen kleding volledig wordt verstrekt cq. volledig wordt ingenomen.
 De kleding van een compleet elftal dient na gebruik in één wasgang bewassen te
worden volgens het door de verhuurder verstrekte wasvoorschrift. De wijze
waarop een elftal de bewassing organiseert, wordt overgelaten aan de elftalleider.

Inname van de kleding:
 Na de laatste officiële wedstrijd moet de kleding bij de verhuurder worden
ingeleverd; exacte data zullen worden vermeld op/in de communicatiemedia van
de vereniging.
 Bij de verhuurder vindt controle plaats op de toestand van de kleding.
Geconstateerde misstanden worden vergeleken met de aantekeningen in de
verhuuradministratie. Indien kleding beschadigd/vermist is, dient de huurder de
kosten voor herstel cq. De aanvulling, aan de verhuurder te vergoeden. Niet
vergoeden impliceert niet voldoen aan de financiële verplichtingen, hetgeen voor
het bestuur van VVBeesd reden kan zijn om overschrijving bij de KNVB te
weigeren of uitschrijving bij de KNVB voor de betreffende speler aan te vragen.


Huurder tekent af dat kleding is ingeleverd als wel voor eventuele aantekeningen
die in de verhuuradministratie zullen worden opgenomen.

 Bezwaar tegen aansprakelijkstelling kan de speler/speelster schriftelijk indienen
bij verhuurder. Verhuurder neemt hierover een bindend besluit.
Beesd, november 2017

