Beleid & Reglement kleding SC Botlek

Vastgesteld Bestuur: __________________________________

Vastgesteld ALV: _____________________________________

Kledingfonds
Met ingang van het seizoen 2020/2021 maakt SC Botlek gebruik van een zgn. kledingfonds
voor de totale jeugdafdeling (JO07 tot en met JO19). Dit betekent in het kort dat elk jeugdlid
een shirt en een short in bruikleen krijgt tegen een jaarlijkse vergoeding. Aan het in
bruikleen geven van deze kleding zitten rechten en plichten. Middels dit document trachten
we helderheid te geven op dit gebied.

Wat houdt het kledingfonds in?
Kern van het kledingfonds is dat SC Botlek de wedstrijdshirts en shorts aanschaft voor ieder
spelend jeugdlid en deze aan het jeugdlid in bruikleen geeft. Tegenover het bruikleen van de
wedstrijdtenues staat een jaarlijkse financiële bijdrage. De kousen dienen op eigen kosten
aangeschaft te worden. Ieder spelend jeugdlid is verplicht deel te nemen aan het
kledingfonds. Voor het in goede banen leiden van het kledingfonds is er een
kledingcommissie. Zij is het aanspraakpunt voor de leden en het bestuur van de vereniging.

Waarom een kledingfonds
Met het kledingfonds wordt in positieve zin bijgedragen aan een uniforme en goede
uitstraling van de vereniging. Elk jeugdlid speelt in hetzelfde tenue. Dit dringt gevoelens van
onderscheid terug tussen teams/leden. Daarnaast draagt het kledingplan bij aan enerzijds de
kosten voor ouders van jeugdleden en anderzijds in positieve zin aan de financiële
huishouding van de vereniging.

De kleding
Het shirt zal het “traditionele” witte shirt zijn, met de rode blauwe baan horizontaal over het
shirt. Het shirt zal aan de voorzijde en rugzijde voorzien zijn van een door de vereniging
bepaalde sponsornaam. De kleur van het short is blauw. De kousen dienen eveneens blauw
te zijn. Elke keeper krijgt eveneens een keepersshirt en short in bruikleen. De vereniging
heeft voor het kledingfonds, tot en met het seizoen 2025/2026, een overeenkomst gesloten
met Hummel/Deventrade (kledingmerk/importeur) en Top Sportwear (lokale dealer). Dit
betekent dat de leden verplicht zijn te spelen in het merk Hummel. Kleding van een ander
merk is in wedstrijd verband niet toegestaan. Het shirt zal voorzien zijn van een clublogo en
logo van Top Sportwear.

Aanschaf en vervangen kleding
Het spelend lid (of de ouders) krijgt van de vereniging een bewijs van betaling en een
afhaalbewijs voor de kleding. Met dit bewijs kan het lid zijn/haar kleding afhalen bij Top
Sportwear. De vereniging verschaft Top Sportwear een overzicht van welke leden

toestemming hebben een kledingpakket te ontvangen. Indien shirt en/of short aan
vervanging toe is (te klein of natuurlijke slijtage), kan het lid zich bij Top Sportwear
vervoegen voor vervanging.

Kosten en betaling
Het bestuur van de vereniging stelt jaarlijks, voor 2 seizoenen vooruit, de seizoenbijdrage
vast. Tot en met het seizoen 2023/2024 is deze vastgesteld op € 20,= per seizoen. De regels
omtrent betaling en vaststelling bijdrage zijn vastgelegd in het contributiereglement.
Belangrijk is te vermelden dat de jaarlijkse bijdrage automatisch geïncasseerd wordt door de
penningmeester. Het niet (kunnen) betalen voor de vervaldatum, betekent dat deelname
aan wedstrijden en trainingen niet is toegestaan. Bij aanvang deelname kledingfonds wordt
voor kennisname regels en incasso getekend.

Beheer
Het lid dient de aanwijzingen voor beheer en de verkregen wasinstructies op te volgen. Het
niet opvolgen van de aanwijzingen en instructies kan tot gevolgen hebben dat de kleding
onnodig verkleurd en/of beschadigd raakt. In dat geval is het lid verplicht het shirt en/of
short te vergoeden aan de vereniging. Dit verplichting tot vergoeden wordt in samenspraak
met Top Sportwear en kledingcommissie vastgesteld. Voor de vergoeding van een shirt
brengt de vereniging € 35,= in rekening. Voor een short € 16,50. Bij diefstal van de kleding
dient het lid aangifte bij de politie te doen. Bij het niet inleveren van de kleding na opzeggen
lidmaatschap blijft de financiële verplichting door het lid richting vereniging bestaan.
Bij natuurlijke slijtage of buiten schuld beschadigen is vergoeding niet aan de orde. Indien
het lid een grotere maat nodig heeft kan hij/zij zich vervoegen bij Top Sportwear. Deze
verstrekt dan een ander shirt/short in de juist maat. Dit kan gedurende het gehele seizoen.
Dit geldt ook bij natuurlijke slijtage. De kleding hoeft niet aan het eind van het seizoen
ingeleverd te worden.
Het is niet toegestaan een rugnummer of een naam/initialen aan te brengen op het shirt.

Sponsoring
De sponsorcommissie stelt in overleg met het bestuur de sponsoring van de shirts en
eventueel shorts vast. Het is voor de wedstrijdtenues niet toegestaan dat het lid en/of team
zelfstandig wedstrijdtenues van sponsoring voorzien.
Wel is het toegestaan dat het lid/team zelfstandig sponsoring organiseert voor
trainingspakken, tassen, truien. Het gebruiken van het SC Botlek embleem is dan alleen
toegestaan mits deze kleding en tassen zijn aangeschaft via Top Sportwear en van het merk
Hummel, of ander door Deventrade (importeur Hummel) geleverd, merk zijn.

Gebruik kleding
De kleding mag alleen gedragen/gebruikt worden tijdens wedstrijden en daaraan verbonden
activiteiten (tijdens toernooi, warmlopen of fotosessie). Het is dus niet toegestaan de
kleding te dragen tijdens trainingen, gymlessen of andere bezigheden.
Alle aangeschafte shirts hebben lange mouwen.
Keepers ontvangen een keepershirt en short. Indien de keeper een lange broek wenst, dient
deze op eigen kosten te worden aangeschaft.
Leden/teams zijn verplicht de wedstrijden te spelen in de door de vereniging daarvoor
aangewezen (reserve)shirts.

Opzeggen en inleveren kleding
Indien het lid de vereniging gaat verlaten dient er uiteraard opgezegd te worden. En
uiteraard moet de kleding gewassen worden ingeleverd. Opzeggen kan door per mail via de
ledenadmin@scbotlek.nl. Van deze mail ontvangt het lid een bevestiging met het verzoek de
in bruikleen verkregen kleding in te gaan leveren bij Top Sportwear. Na, in goede staat,
inleveren van de kleding zal Top Sportwear een mail sturen naar de ledenadministratie dat
aan deze verplichting is voldaan. Pas dan vervalt de financiële verplichting en kan eventuele
overschrijving naar een andere vereniging akkoord worden bevonden.

Overig
Er is een overzicht van veel gestelde vragen opgesteld om op specifieke meer duidelijkheid
te geven. In onvoorziene omstandigheden is het bestuur van de vereniging bevoegd een
besluit te nemen.

