
 
 
 

 
VC Zwolle | Vastgesteld door het bestuur 

 

WASVOORSCHRIFT KLEDING: 

 

Om onze clubkleding goed te houden is er enige zorgvuldigheid vereist. Daarom heeft de vereniging 
wasvoorschriften opgesteld. Laat dit papier ten alle tijden in de kleding tas zitten en volg de instructies precies 
op. Bedankt voor het wassen en veel plezier met de volgende wedstrijd. 

 

1. Was de shirts en broekjes altijd binnenstebuiten. 

2. De kleding niet warmer dan 40 graden wassen.  

3. Gebruik nooit wasverzachter. 

4. Stop de kleding NOOIT in de droger. 

5. Kleding niet strijken. 

6. Nooit chemisch laten reinigen. 

7. Wasmiddel zonder bleekmiddel gebruiken. 

8. Was de kleding altijd op kleur. Bij gebruik van libero shirt, deze apart wassen van de rest van de shirts. 

 

KLEDINGREGLEMENT: 

 

1. Alle kleding, tassen en overig materiaal is op bruikleen is verstrekt. 

2. Het is niet toegestaan de kleding en tassen anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is. 

3. Zonder toestemming van het bestuur mogen, o.a. in verband met verplichtingen jegens de sponsors, 

op de kleding geen teksten, zoals rugnummers, namen, emblemen en dergelijke worden aangebracht. 

4. Kleding dient volgens het wasvoorschrift gewassen te worden. Indien door het niet in acht nemen van 

die wasvoorschriften schade aan kleding ontstaat, kan men door de vereniging aansprakelijk worden 

gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie. 

5. Indien tijdens de wedstrijd schade aan kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd 

door de speler bij de kledingcommissie te worden gemeld. Voor de schade aan de kleding, die tijdens 

de wedstrijd is ontstaan, zal de speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet 

of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de kledingcommissie. 

6. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor 

bedoeld, dient men dit direct te melden aan de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt 

gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie. 

7. Wanneer aan het eind van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken of is er sprake van schade, 

worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de betreffende speler of 

ouders/verzorgers. Indien men tijdens het volleybalseizoen het lidmaatschap wenst te beëindigen, 

dient de door VC Zwolle verstrekte kleding en eventueel andere materialen ingeleverd te worden bij 

de kledingcommissie. 

8. Ieder team is verantwoordelijk voor de door VC Zwolle verstrekte materialen (ballen, ballennetten, 

kleding). 

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

kledingcommissie. 
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