
Reglement kleding fonds  Wijhe’92

●Het kledingfonds van Wijhe’92 stelt zich ten doel om ieder team van een 
correct en uniform 
Clubtenue te voorzien. Het kledingfonds valt onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur.

●Keeperhandschoenen vallen niet onder de regeling van het kledingfonds. 
 
●De kleding is eigendom van de vereniging en wordt aan het begin van ieder 
seizoen via de leiders in bruikleen gegeven aan de teams. De teamspelers zijn  
gezamenlijk als team verantwoordelijk voor de verstrekte tenues. De teamleiders 
ondertekenen bij ontvangst van de kleding een gebruiksovereenkomst, hiertoe 
gemachtigd door de leden, respectievelijk de ouders/verzorgers bij minderjarige 
leden.

●De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbal of handbalwedstrijd van 
Wijhe’92 worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere 
gelegenheden, tenzij daarvoor door de commissie toestemming is verleend!

●Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na
afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze 
meldt dit direct bij de CBK . 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 de  commissie

● Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding  
anders dan hiervoor bedoelt, dient de leider dit direct na constatering te melden 
bij de commissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de
commissie.
 
●De tenues worden na iedere wedstrijd door de leider (of een andere door de 
leider aangewezen persoon) ingenomen, gecontroleerd en in de teamtas gedaan.
De leider stelt een wasschema op waarbij het uitgangspunt is, dat het wassen 
van de shirts steeds door ouders c.q. verzorgers geschiedt. Bij de eerstvolgende 
wedstrijd worden de gewassen tenues weer uitgereikt aan de 
spelers. Het staat de leider(s) vrij binnen of buiten het team een persoon een 
wasvergoeding te geven voor het wassen van de kleding. De kosten komen  
daarbij ten laste van het team. Hierover dient echter wel overeenstemming 
binnen het team te zijn.

●Wassen van de kleding gebeurt volgens de wasvoorschriften  (zie bijlage2) van 
de vereniging.

●Aan het einde van het voetbal en handbal seizoen dienen de leiders er voor te 
zorgen dat 
de tassen met alle kledingstukken  worden ingeleverd bij de commissie. Wanneer 
aan het einde van het seizoen blijkt, dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld
en/of er is sprake van niet gemelde schade, worden ten laste van het team de 
daaraan verbonden kosten in  rekening gebracht, ter hoogte van het 
aanschafbedrag welke vermeld  staan in de bijlage. 

●In de betaalde bijdrage van het kledingfonds zit een stukje borg welke naar 
evenredigheid wordt terug betaald bij de inlevering .



Voor F + E teams voetbal en voor Mini,s , D en C teams handbal geldt een 
maximale terug betaling per team van € 150,- 
Voor de overige teams   een maximale terugbetaling  van €200,-  per seizoen. 
Kosten aan kleding worden van dit bedrag  in mindering gebracht.

●In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie 
kledingfonds



Bijlage 1

Kosten kleding bij vermissing of beschadiging

   Shirt   €   43,95                                                broek  €   19,95                             

Kousen  €  9,95  

 



Bijlage2

Wasvoorschriften kleding:

 
Om zolang mogelijk plezier te hebben van uw bedrukte kleding verzoeken wij u 
de volgende punten zorgvuldig door te nemen en uit te voeren tijdens de 
wasbeurten:
1. altijd de wasvoorschriften die in het innaai-etiket staan opvolgen.
2. nieuwe kousen, shirts en broeken de eerste paar wasbeurten apart wassen.
3. maximaal op 40 graden wassen, mits anders staat aangegeven.
4. niet in de droogtrommel drogen.
5. sterk vervuilde artikelen niet weken maar direct wassen.
6. bij het wassen en centrifugeren de kleding naar binnen draaien zodat de 
opdruk beschermd is.
7. niet chemisch reinigen.
8. niet borstelen of krabben aan de opdruk in natte toestand.
9. niet wringen.  
10. geen wasverzachter gebruiken!

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Commissie Kleding Beheer. 

Vriendelijk dank voor uw medewerking! 
Met vriendelijke en sportieve groeten, 
 
de kledingfondscommissie.


