Kledingfonds SV Raalte
Gebruiksovereenkomst
Hierbij verklaart …………………………………….............................,
leider van team………….. van SV Raalte, dat hij namens de
spelers in bruikleen van de vereniging heeft ontvangen …….
teamtas(sen) bestaande uit ……shirtjes, ……broekjes, ……sokken en
…….keeperstenue.
Deze kleding wordt uitsluitend gedragen tijdens de wedstrijden die
worden gespeeld onder verantwoordelijkheid van SV Raalte en mag
niet worden gebruikt bij de trainingen of in privé-omstandigheden.
De spelers/gebruikers zullen zorgvuldig met de geleende kleding
omgaan. In de winterstop vindt er controle plaats of alles nog aanwezig
is. Aan het eind van het seizoen dient alle in bruikleen ontvangen
kleding per team weer schoon te worden ingeleverd.
Bij vermissing of beschadiging als gevolg van onzorgvuldig of onjuist
gebruik, zulks ter beoordeling aan de kledingfonds commissie, zijn de
spelers gezamenlijk als team verantwoordelijk voor de geleden schade
en zullen de kosten van vervanging aan het team in rekening worden
gebracht. Hiervoor gelden de volgende bedragen: (keeper)shirt € 30,00,
broek € 10,00 en kousen € 7,50.
Deze kosten worden elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van
indexering. De vervangende kleding zal pas worden uitgereikt nadat de
verschuldigde kosten zijn betaald.
Op deze overeenkomst zijn het reglement kledingfonds en de daarin
opgenomen spelregels van toepassing (z.o.z.).

Raalte, ……-……- 2011

Namens SV Raalte:
Kledingfonds commissie
.………………………..……

Namens het team:
Naam leider
……………………………….

(handtekening)

(handtekening)

Reglement Kledingfonds SV Raalte (verkorte weergave)
• SV Raalte heeft m.i.v. het seizoen 2011/2012 een kledingfonds.
Dit fonds stelt zich tot doel om elk team (voetbal en handbal) te voorzien van een
correct en uniform clubtenue. De eindverantwoordelijkheid betreffende het
kledingfonds berust bij het Algemeen bestuur.
• Gedurende de seizoenen 2011/2012 bedraagt de financiële bijdrage per spelend lid
€ 20,00 (afd. voetbal) en € 15,00 (afd. handbal). Daarna kan de bijdrage elk
seizoen door de Algemene Leden Vergadering worden aangepast, dit met
bijvoorbeeld de inflatiecorrectie, op voorstel van het bestuur.

Aangezien de sportkleding eigendom blijft van de vereniging, is het goed te weten
welke regels van toepassing zijn bij het gebruik van de sportkleding. Daartoe
zijn de volgende spelregels vastgesteld:
1. De leider(s) van een team teken(t)(en) namens het team voor ontvangst bij de
uitreiking van de tenues. Eén ondertekend exemplaar houdt de leider zelf, het
andere wordt gearchiveerd door de Kledingfonds commissie.
2. De tenues worden na iedere wedstrijd door de leider (of een andere door de
leider aangewezen persoon) ingenomen, gecontroleerd en in de teamtas
gedaan. De leider stelt een wasschema op waarbij het uitgangspunt is, dat het
wassen van de shirts steeds door ouders c.q. verzorgers geschiedt. Bij de
eerstvolgende wedstrijd worden de gewassen tenues weer uitgereikt aan de
spelers.
3. In de kledingtassen liggen wasvoorschriften en deze dienen strikt te worden
opgevolgd. De SV Raalte shirts dienen per team gezamenlijk te worden
gewassen op een temperatuur niet hoger dan 40 graden Celsius (zie
wasvoorschriften).
4. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de
kleding ontstaat, wordt het team daarvoor aansprakelijk gesteld en worden ten
laste van het team kosten in rekening gebracht ter waarde van het
aanschafbedrag, dat is vermeld in de gebruiksovereenkomst.
5. Zonder toestemming van het algemeen bestuur mogen op de kleding geen
teksten of andere uitingen worden aangebracht.
6. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct
na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld.
Deze meldt dit direct bij de kledingfonds commissie van SV Raalte. 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 ter beoordeling aan de kledingfonds commissie.
7. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kledingfonds commissie.

In juli 2011 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

