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Kledingreglement 2018-2021
VC HERO heeft een kledingreglement afgestemd op de kleding bruikleen constructie.
Onder de kleding wordt verstaan: een volleybalshirt en mogelijk andere gesponsorde zaken zoals:
tassen, inspeelshirts, broekjes en truien.
De kleding blijft eigendom van de vereniging en wordt voor ieder seizoen aan de leden in bruikleen
gegeven. Het kledingfonds valt onder de verantwoordelijkheid van het VC HERO Bestuur.
Aangezien de sportkleding geen eigendom is van een lid, is het goed te weten welke regels er gelden
bij het gebruik van de sportkleding. Daartoe zijn de volgende regels vastgesteld door het VC HERO
bestuur.
1. De kleding mag uitsluitend gedragen worden tijdens een volleybalwedstrijd van VC HERO onder
verantwoordelijkheid van VC HERO.
2. De wedstrijdkleding mag niet gedragen worden tijdens trainingen of andere gelegenheden tenzij
daarvoor uitdrukkelijk expliciete toestemming is gegeven door het bestuur van VC HERO.
3. Het is niet toegestaan de kleding te dragen in privé tijd en anders te gebruiken dan waarvoor deze
is bedoeld als omschreven onder punt 1.
4. Zonder toestemming van het bestuur is het niet toegestaan zelf sponsoren toe te voegen op de
kleding of andere teksten of uitingen.
5. Het bestuur houdt zich het volledige recht toe om sponsoren toe te voegen aan kleding van welk
team en individueel lid dan ook.
6. Leden kunnen sponsoren aandragen welke na overeenkomst met het bestuur vermeldt kunnen
gaan worden op de kleding.
7. De kleding dient individueel gewassen te worden.
8. Bij uitreiking van de kleding wordt een wasvoorschrift meegeleverd.
9. Bij verkeerd wassen waardoor verkleuring en/of beschadiging aan de kleding heeft plaatsgevonden
worden de kosten voor vervanging in rekening gebracht bij de leden.
10. Tijdens de wedstrijddagen is het verplicht om gesponsorde (team)kleding te dragen.
11. Indien tijdens de wedstrijd schade ontstaat aan de kleding dient dit direct na de wedstrijd
gemeld te worden bij de technische commissie.
12. Voor schade die ontstaat tijdens de wedstrijd aan de kleding zal een speler niet verantwoordelijk
worden gehouden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit ter beoordeling van het bestuur.
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13. Bij vermissing van de kleding of kledingstukken dient de betreffende speler direct na constatering
contact op te nemen met de technische commissie.
14. Alle kleding is telkens voor 1 seizoen in bruikleen.
15. Aan het einde van het seizoen zal door de kledingcommissie een tweetal datums gegeven
worden waarop de kleding ingeleverd dient te worden. Het lid dient er zelf voor te zorgen dat alle
kledingstukken worden ingeleverd bij de technische commissie voor controle en eventuele reparatie.
Naast de kleding dient ook de persoonlijke spelerskaart ingeleverd te worden.
16. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken welke niet vermeldt
en/of er sprake blijkt van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in
rekening gebracht bij het betreffende lid. Bedragen die hierbij gelden zijn:
Shirt € 35,17. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het VC HERO Bestuur.

