Inleiding Kledingfonds Pigeons.
M.i.v. het seizoen 2013-14 heeft Pigeons een kledingfonds.
Dit fonds stelt zich tot doel om elk team te voorzien van een correct en uniform
clubtenue.
Het kledingfonds valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
Dit gaat inhouden dat ieder spelend lid, jaarlijks een vergoeding betaalt voor het gebruik
van dit tenue.
Van de verplichte financiële bijdrage wordt getracht om de drie jaar een nieuw clubtenue
aan te schaffen.
De verplichte bijdrage wordt geïnd via een éénmalige incasso die rond 1 september zal
worden uitgevoerd. Nieuwe leden zullen bij aanvang van het lidmaatschap ook deze
vergoeding verschuldigd zijn aan Pigeons.
De kleding blijft eigendom van de vereniging en wordt aan het begin van ieder seizoen
verstrekt aan de trainer/coach/aanvoerder van het team.
Leden die gedurende het lopende seizoen bij een andere vereniging gaan spelen, blijven,
conform het reglement, het volledige bedrag verschuldigd en hebben geen recht op
restitutie.
Bij niet tijdige betaling van de verplichtingen, kan het betreffende lid, conform het
reglement, niet deelnemen aan de wedstrijden of toernooien van Pigeons.
Aangezien het tenue geen eigendom van een lid is, is het goed te weten welke regels
gelden bij het gebruik van de sportkleding.
Daartoe zijn de volgende regels vastgesteld;
-

De kleding mag uitsluitend gebruikt worden tijdens wedstrijden of toernooien van
Pigeons, dus niet bij trainingen of andere gelegenheden, tenzij daar door het
bestuur toestemming voor is gegeven.

-

Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld
is.

-

Zonder toestemming van het bestuur mogen, in verband met verplichtingen
jegens eventuele sponsoren, op de kleding geen andere teksten (zoals namen,
initialen, emblemen o.i.d.) worden aangebracht.

-

Na de wedstrijd worden alle tenues ingeleverd bij de coach. Deze controleert
vervolgens of alle tenues zijn ingeleverd in de staat waarin ze voor aanvang van
de wedstrijd of toernooi zijn uitgedeeld. Daarna worden de tenues verzameld in
de sporttas waar voor aanvang van de wedstrijd of het toernooi alle tenues in
zaten. Vervolgens wordt door de coach een speler (of ouder/verzorger hiervan)
aangewezen om de kleding te wassen. Het is de coach toegestaan om hiervoor
een schema op te stellen.

-

In de kledingtassen liggen wasvoorschriften en deze dienen strikt te worden
opgevolgd om alle kleding hetzelfde uiterlijk te laten behouden.
Indien door het niet in acht nemen van deze regels schade aan de kleding
ontstaat, kan diegene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen
daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld.
Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling van het bestuur.

-

Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, draagt zorgt ervoor
dat de kleding minimaal een halfuur voor aanvang van de volgende
wedstrijd/toernooi voor het team beschikbaar is.
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-

Indien tijdens de wedstrijd schade ontstaat aan de kleding, dient dit direct na de
wedstrijd kenbaar worden gemaakt door de speler aan de coach. Deze meldt dit
direct bij het bestuur. 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 het bestuur.

-

Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding, dient
de coach dit direct na constatering te melden bij het bestuur. Of iemand
aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling van het bestuur. Bij vermeende
diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van bij de politie worden overlegd.

-

Aan het eind van elk wedstrijdseizoen dienen de coaches er voor te zorgen dat de
tassen met alle tenues erin, worden ingeleverd bij het bestuur.
Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er kledingstukken ontbreken die
niet zijn gemeld en/of er is sprake van niet gemelde schade, worden de daaraan
verbonden kosten in rekening gebracht bij de betreffende speler, c.q.
ouders/verzorgers.

-

Bij het ontbreken of beschadigen van een kledingstuk brengen wij het volgende in
rekening:
Shirt incl. bedrukking van cijfers en logo’s;
Broek incl. bedrukking van cijfers en logo’s;

-

€ 60,=
€ 50,=

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Pigeons.

Dit reglement is goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van mei 2013.
Het bestuur van Pigeons.
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