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Beste speler, trainer en ouder/verzorger,
Omdat de wedstrijdkleding eigendom is van s.v. Halley, is het goed om te weten welke regels
gelden bij het gebruik hiervan. Daartoe zijn de volgende regels opgesteld:

Reglement wedstrijdkleding en trainingsjas
1.

Broekjes en shirts mogen uitsluitend tijdens wedstrijden of toernooien worden
gedragen en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor
door het bestuur in overleg met de kledingcommissie toestemming is gegeven.
Broekjes en shirts worden aan het begin van het seizoen in één teamtas uitgereikt aan
een vertegenwoordiger van het team.

2.

Trainingsjassen worden uitsluitend gedragen tijdens wedstrijd- en trainingsdagen,
inclusief reistijd, waar je namens s.v. Halley aan deelneemt.
Trainingsjassen worden aan het begin van het seizoen op persoonlijk nummer uitgereikt
aan dames- en ABC-leden.

3.

Ieder team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de teamtas met broekjes en shirts.
Bij CMV-teams geldt dat het gehele team en hun ouders/verzorgers verantwoordelijk
zijn voor de teamtas én alle shirts van het team.
Bij verlies van de tas (plus inhoud) worden de kosten verhaald op het team.

4.

Het is niet toegestaan de kleding uit te lenen aan derden, of anders te gebruiken dan
waarvoor het bedoeld is.

5.

Zonder toestemming van het bestuur mogen er op de kleding geen uitingen, zoals
namen, rugnummers, emblemen en dergelijke, worden aangebracht.

6.

Kleding dient volgens het wasvoorschrift (zie onder) te worden gewassen. Indien, door
het niet in acht nemen van de wasvoorschriften, schade aan de kleding ontstaat, kan
men aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt beoordeeld door de kledingcommissie in
overleg met het bestuur.

7.

Indien tijdens de wedstrijd schade aan kleding is ontstaan, dient de speler dit direct na
afloop van de wedstrijd aan de kledingcommissie te melden. Voor schade aan de

kleding, die tijdens de wedstrijd is ontstaan, wordt de speler niet aansprakelijk gesteld,
tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
8.

Vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding, door ander
gebruik dan hiervoor bedoeld, dient men direct te melden bij de kledingcommissie.
Kosten van broekjes en shirts worden in rekening gebracht bij het lid of het team. De
waarde wordt vastgesteld naar rato degradatie van de kleding. Of iemand aansprakelijk
wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie in overleg met het bestuur.

9.

Vermissing van een trainingsjas of geconstateerde schade aan een jas, door ander
gebruik dan hiervoor bedoeld, dient men direct te melden bij de kledingcommissie. De
kosten voor nieuwe aanschaf van een trainingsjas bedragen € 50,- en worden op het lid
verhaald.

10.

Wanneer tijdens of aan het eind van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken, worden
de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de desbetreffende speler of het
desbetreffende team.

11.

Indien men tijdens het seizoen het lidmaatschap beëindigt, dient de door s.v. Halley
verstrekte kleding ingeleverd te worden bij de kledingcommissie.

12.

In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de kledingcommissie in overleg
met het bestuur.

Wasvoorschrift
▪

Om bedrukte kleding te beschermen en in een goede conditie te houden, dient de
kleding binnenstebuiten gewassen te worden.

▪

Er wordt aangeraden geen wasverzachter te gebruiken, aangezien dit een weekmaker
is en dit de transfer op de kleding absoluut niet ten goede komt.

▪

Zorg ervoor dat kleuren en materialen apart worden gewassen.

▪

Bij gesublimeerde kleding (bedrukking in de stof) wordt aangeraden een color-catcher
doekje bij de eerste 4 wasbeurten in de wasmachine te doen.

▪

Voorkom aanraking van polyester kleding met harde en scherpe voorwerpen. Hierdoor
loopt de kleding schade op.

▪

Bedrukking is redelijk flexibel, maar voorkom overmatig stretchen van de stof. Hierdoor
loopt de bedrukking schade op.

▪

Stop nooit te veel kleding in één keer in de trommel. Laat de kleding na het wassen niet
langer dan noodzakelijk in de trommel zitten.

▪

Er wordt aangeraden om bij het aantrekken van een eventuele trainingsbroek of broekje
de schoenen uit te doen. Wanneer dit niet gedaan wordt kan de schoen de rits en/of
binnenvoering beschadigen.

▪

De kleding is wasbaar op max. 30 graden.

▪

Wedstrijdkleding mag niet in de droger.

▪

Polyester kleding en bedrukking niet strijken.

▪

De kleding niet chemisch reinigen.

▪

Bedrukte kleding niet wringen.

▪

De kleding niet bleken/week maken.

