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INLEIDING 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van HKV Achilles op 15 september 2017 is het voorstel tot het instellen 

van een kledingfonds voor de jeugd (ten tijde van dit schrijven de F t/m A teams) op de agenda komen te staan. 

Het voorstel tot instelling van het kledingfonds is met noodzakelijke meerderheid van stemmen aangenomen. 

Derhalve is het kledingfonds een feit en bindend voor alle jeugdleden. 

TER BESCHIKKING GESTELD CLUBTENUE 

CLUBTENUE JEUGDLEDEN 

 

KLEDINGFONDS 
Elk jeugdlid krijgt een hem/haar passend tenue, bestaande uit een wedstrijdshirt en een trainingspak. Mocht 
gedurende het seizoen een kledingstuk moeten worden vervangen, dan zal dat in beginsel gebeuren vanuit het 
kledingfonds, tenzij de vervanging te wijten is aan ernstige nalatigheid of eigen schuld van het lid. 
 

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP 
Bij beëindiging van het spelend lidmaatschap dient het ex-lid alle verstrekte kleding in te leveren bij de 
functionaris verantwoordelijk voor de clubkleding. Inlevering dient te geschieden binnen 1 week na 
opzeggingsdatum. Bij niet inleveren volgt een herinnering. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, is HKV 
Achilles gerechtigd de nieuwwaarde van de kleding in rekening te brengen bij het ex-lid. 
 
Indien het lidmaatschap gedurende het seizoen eindigt, blijft de bijdrage aan het kledingfonds voor het gehele 
jaar verschuldigd. Er vindt aldus geen restitutie plaats, tenzij de redelijkheid en billijkheid hiermee in het geding 
komt.  
 

JAARLIJKSE BIJDRAGE KLEDINGFONDS 
In het startseizoen 2017/2018 bedraagt de jaarlijkse bijdrage € 22,00. Ieder spelend jeugdlid dient deze 
bijdrage te voldoen. Of een team al dan niet gesponsord wordt, maakt daarbij niet uit.  
De bijdrage kan elk seizoen door de Algemene Ledenvergadering worden aangepast, dit met bijvoorbeeld de 
inflatiecorrectie. Geïncasseerde bedragen worden apart geregistreerd. Jaarlijks zal door de penningmeester 
tijdens de Algemene Ledenvergadering de kosten en baten worden voorgelegd aan de leden.  
 
De inning van de bijdrage aan het kledingfonds wordt 1x per jaar in de maand bij de start van het seizoen van 
het lopende speeljaar via automatische incasso geïnd. Vanaf seizoen 2018/2019 rondom 1 september, en voor 
startseizoen 2017/2018 rondom 1 januari 2018.  

CLUBTENUE SENIOREN & RECREANTEN 

 

WEDSTRIJDSHIRT 
Standaard geldt voor alle spelende senioren dat zij zelf een eigen wedstrijdshirt aanschaffen. Shirts die door 
sponsors aan een team ter beschikking gesteld worden, blijven eigendom van de sponsor tenzij nadrukkelijk 
anders vermeld.  
 

BRUIKLEEN 
Het kan voorkomen dat Achilles buiten het kledingfonds om trainingspakken e/o shirts in bruikleen geeft. Zo 
worden voor seizoen 2017/2018 door de vereniging aan de selectie (Achilles 1 t/m 3) trainingspakken ter 
beschikking gesteld, en voor de recreanten wedstrijdshirts. Deze items blijven eigendom van HKV Achilles. Voor 
ontvangers van bruikleen items buiten het kledingfonds om gelden onderstaande voorwaarden en 
voorschriften. Tevens is de eerste alinea bij “beëindiging lidmaatschap” van toepassing; de inleververplichting 
bij opzegging en daaraan hangende sancties bij niet voldoen aan deze verplichting. 
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VOORWAARDEN GEBRUIK KLEDING 

 

ALGEMEEN 
Het is niet toegestaan de ter beschikking gestelde kleding anders te gebruiken dan waarvoor ze is bedoeld. 
Gebruik is toegestaan tijdens korfbal evenementen zoals trainingen en wedstrijddagen en/of clubgebonden 
activiteiten. Bij beschadiging of vermissing dient men dit binnen 72 uur te melden bij de verantwoordelijk 
functionaris voor kleding. 
 

VERMISSING OF BESCHADIGING 
Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met het uitgegeven materiaal om te gaan. Bij vermissing of 
beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding of het materiaal, en/of het niet 
naleven van de wasvoorschriften, worden ten laste van het lid kosten in rekening gebracht ter waarde van het 
aanschafbedrag van nieuw materiaal. Dit ter beoordeling van de verantwoordelijk functionaris voor kleding. 
 
Het lid is gerechtigd bezwaar aan te tekenen op in rekening gebrachte kosten als gevolg van schade e/o 
vermissing van kleding. Bezwaar moet binnen 1 week zijn aangetekend na mededeling van vermissing of 
beschadiging. De betreffende trainer van de speler en een bestuurslid besluiten gezamenlijk of het bezwaar 
wordt toegewezen. Bij staking van stemmen wordt het bezwaar gehonoreerd. De vereniging is 1 week na 
uitspraak op bezwaar, of indien de bezwaartermijn is verlopen 2 weken na mededeling van vermissing of 
beschadiging, gerechtigd de kosten via automatische incasso in rekening te brengen bij het lid. 
 
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijk functionaris voor kleding na 
overleg met het bestuur. 
 

WASVOORSCHRIFT 

 

 Het wasvoorschrift dient strikt te worden opgevolgd. Indien door het niet in acht nemen van de 
wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten 
wassen, daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld.  

 Het gebruik van bleekmiddelen en waspoeder met optisch bleekmiddel, voor het reinigen c.q. wassen van 
de kleding is verboden. 

 De kleding is voorzien van bedrukking (sponsorlogo’s, nummers). Daardoor dient de kleding “binnenste 
buiten” gewassen te worden. Kleding voorzien van bedrukking mag absoluut niet in een wasdroger 
gedroogd worden. Hierdoor zal de bedrukking van de kleding loslaten. Hedendaagse sportkleding droogt 
over het algemeen vrij snel, omdat het functionele materiaal nauwelijks vocht opneemt. Hierdoor is het 
uithangen van de kleding vaak al voldoende om het te drogen na het wassen. 

 Wedstrijdshirts voorzien van een rugnummer (gesponsorde seniorenshirts en de jeugdshirts van Achilles 
A1, A2, B1, B2 en C1) dienen gezamenlijk gewassen te worden.  

 Voor de overige jeugdshirts en alle trainingspakken geldt dat deze individueel gewassen mogen worden. 
 
 
 
Bestuur HKV Achilles 
Den Haag, december 2017 


