
Reglement kledinglease Wijhe ’92

 De kleding is en blijft eigendom van Wijhe ’92; de leden krijgen de kleding 
in bruikleen

 Onder kleding wordt in ieder geval verstaan: shirt, broek en kousen. Voor 
meerdere teams worden ook trainingspakken, inloopshirts en tassen 
beschikbaar gesteld. Deze vallen ook onder de noemer kleding

 De kleding mag alleen gebruikt worden voor officiële wedstrijden van Wijhe
’92. Dit betekent dus dat de kleding niet tijdens de training of in de vrije 
tijd mag worden gedragen

 Het team (lees: de leden) zorgt voor een goed beheer en onderhoud van 
de in bruikleen verkregen kleding

 De kleding dient centraal gewassen te worden (volgens de 
wasvoorschriften) voor behoud van de kleding. Afzonderlijk wassen door de
individuele leden is niet toegestaan. Een roulatiesysteem binnen een team 
is uiteraard wel toegestaan

 De kleding per team wordt aan het eind van het seizoen volledig en in 
goede staat ingeleverd

 Bij vermissing of beschadiging van kleding moet binnen één week hier 
melding van worden gemaakt bij de kledinglease commissie 
(ma.westerbeek@planet.nl)

 Bij vermissing van kleding komen de kosten van vervanging voor rekening 
van het betreffende team

 Bij beschadiging van kleding, tijdens de wedstrijden, komen de kosten van 
vervanging voor rekening van Wijhe ’92

 Bij beschadiging van kleding, buiten wedstrijden om, komen de kosten van 
vervanging voor rekening van het betreffende team

 Per team is een jaarbijdrage beschikbaar, welke gebruikt kan worden als 
tegemoetkoming in de waskosten of gebruikt kan worden voor een 
teamactiviteit. Voor de F + E-teams (voetbal) en mini’s + D + C-teams 
(handbal) is de bijdrage € 150,- per team. Voor de overige teams geldt een
jaarbijdrage van € 200,- 

 Eventuele gemaakte kosten voor rekening van het team worden in 
mindering gebracht op de jaarbijdrage, die aan het eind van het seizoen 
aan het team wordt uitgekeerd
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Kosten kleding bij vermissing of beschadiging: 

shirt - € 43,95 / broek - € 19,95 / sokken - € 9,95 / overige kleding
- op aanvraag

mailto:ma.westerbeek@planet.nl


 Geschilpunten, waar het reglement niet in voorziet worden voorgelegd aan
het hoofdbestuur, die daar een beslissende stem in heeft

 Dit reglement is ook beschikbaar op de site van Wijhe ’92 
(www.wijhe92.nl); de laatste wijzigingen in het reglement staan altijd op de
site en zijn leidend
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