Kleding reglement V.V.
Altius
1. De kledingcommissie stelt zich tot doel om elk team te voorzien van een correct en
uniform clubtenue.
2. Het bestuur van V.V. Altius stelt een kledingcommissie en een kledingcoördinator aan.
3. Elk spelend lid krijgt de beschikking over een wedstrijdshirt, broekje en sokken. Voor de
keepers is een keeperstenue beschikbaar. De tenues worden aan het begin van het seizoen
uitgereikt.
4. Elk team krijgt de beschikking over een teamtas met daarin de wedstrijdshirts, broekjes
en sokken afgestemd op het aantal spelers, waarvoor de trainer/leider gedurende het
seizoen verantwoordelijk voor is.
5. De wedstrijdshirts, broekjes en sokken blijven ten allen tijde eigendom van V.V. Altius en
zullen in buikleen worden gegeven aan de desbetreffende speler.
6. De trainer/leider is verantwoordelijk voor de wedstrijdshirts, broekjes en sokken en draagt
er zorg voor dat deze aan het einde van het seizoen in goede staat worden ingeleverd .
7. Beschadiging, vernieling of vermissing van een wedstrijdshirt, broekje en sokken, moet
direct aan de trainer/leider gemeld worden. De trainer/leider neemt zo spoedig mogelijk
contact op met de kledingcoördinator. Deze vult samen met de trainer/leider en de speler
het “Kledingplan schadeformulier” in.
8. Indien naar oordeel van de kledingcoördinator en/of de trainer/leider verwijtbaar gedrag
de oorzaak is van het onder punt 7 genoemde, kan de kledingcoördinator een eigen bijdrage
aan de speler opleggen ter dekking van de door V.V. Altius geleden schade. De hoogte van
dit schadebedrag is mede afhankelijk van de leeftijd van het te vervangen artikel.
9. Slijtage door normaal gebruik tijdens het seizoen dient ook zo spoedig mogelijk te worden
doorgegeven door de trainer/leider. Deze artikelen zullen, indien mogelijk, worden
gerepareerd dan wel vervangen.
10. De wedstrijdshirts, broekjes en sokken dienen tegelijk gewassen te worden. De
trainer/leider stelt, indien nodig, een wasschema op.
11. Leden kunnen tegen gereduceerde prijs artikelen aanschaffen binnen de kledinglijn bij
Van Dijk Teamwear-Tempo Print. Dit zal gebeuren via de website en/of bij Altius zelf.
12. Leden dienen het tenue van Jako te dragen bij wedstrijden en evenementen. Bij een
eventuele sponsor dient de trainer/leider de kledingcommissie dan wel sponsorcommissie
daarover vooraf in te lichten voordat er een bestelling wordt geplaatst.
13. Het eventueel door sponsor beschikbaar gestelde trainingspakken vallen onder de
individuele verantwoordelijkheid van de desbetreffende speler. De zaken genoemd onder

punt 6 en 7 zijn dan ook van toepassing. Uiteraard zijn zelf aangeschafte artikelen, uit de
door de club gekozen kledinglijn van Jako, wel eigendom van de speler zelf.
14. Alle kleding die verstrekt is door V.V. Altius zelf is bedoeld voor wedstrijden en/of
activiteiten georganiseerd door V.V. Altius en/of evenementen waar V.V. Altius aan
deelneemt.
15. De uitgifte van de kleding gebeurt centraal op het sportpark van V.V. Altius, op een
nader te bepalen datum, voor aanvang van het seizoen. Deze datum zal tijdig
gecommuniceerd worden via de kledingcoördinatoren, de trainers/leiders en de website van
V.V. Altius.
16. De uitgifte van de kleding gebeurt via de trainers/leiders van de teams, deze ontvangen
de teamtas met de wedstrijdshirts, broekjes, kousen en keeperstenue, inclusief het “Team
Kledingplan formulier”.
17. De trainer/leider controleert de gegevens op het “Team Kledingplan formulier” en de
ontvangen artikelen voor het betreffende team.
18. Middels het “Team Kledingplan formulier” registreert de trainer/leider vervolgens welk
nummer van eventueel verkregen trainingspak, wedstrijdshirt (en eventueel voetbaltas of
andere kleding) de spelers hebben ontvangen en laat de speler hiervoor tekenen. De
trainer/leider levert vervolgens een ingevulde kopie van het “Speler Kledingplan formulier” in
bij de kledingcoördinator.
19. Voor de jeugd en de senioren zal de inname van het kledingplanpakket centraal aan het
einde van het seizoen plaatsvinden. De exacte datum zal gecommuniceerd wo rden via de
kledingcoördinator, de trainers/leiders en de website.
20. De trainer/leider bij de senioren zorgt er voor dat hij het complete kledingpakket van het
betreffende team inneemt. De trainer/leider telt de artikelen en inspecteert de artikelen op
beschadigingen. De trainer/leider levert het gehele pakket in bij de kledingcoördinator. Nadat
de kledingcoördinator de artikelen heeft geteld en op beschadigingen heeft geïnspecteerd,
ontvangt de trainer/leider het “Team Kleidingplan formulier” ondertekend door de
kledingcoördinator retour.
Kledingfonds en sponsoring
21. Alle spelende leden nemen deel aan het kledingfonds.
22. Alle spelende leden dienen na een overgangsperiode van 1 jaar na de start van het fonds
de door de V.V. Altius vastgestelde kledinglijn te gebruiken.
23. Er mag na de overgangsperiode van 1 jaar na de start van het fonds door spelende
leden alleen gebruik gemaakt worden van de via het kledingfonds beschikbaar gestelde
kleding.
24. Het bestuur bepaalt welk team welke sponsor krijgt, wel wordt hierbij zoveel mogelijk
rekening gehouden met de wens van de sponsor.
25. Er wordt jaarlijks door het bestuur in overleg met en in op voordracht van de
sponsorcommissie vaste sponsortarieven voor alle teams vastgesteld.

26. Een enkele kledingsponsor voor de gehele wedstrijdlijn geniet de voorkeur, diverse
sponsoren voor de overige kleding uit de Altius kledinglijn is bespreekbaar.
27. Een bestaande sponsor krijgt voorrang boven een nieuwe sponsor, mits de termijn
waarom het gaat, gelijk is.
28. De kledingsponsorovereenkomst wordt minimaal aangegaan voor 4 jaar, dit in verband
met de leeftijdsduur van de kleding. Men is minimaal gebonden aan de jaarlijks door het
bestuur vastgestelde bedragen.
29. Alle spelende leden dragen bij aan het fonds. Het bestuur bepaalt jaarlijks in maart/april
naar aanleiding van de begroting van het fonds de bijdrage.
30. Via het kledingfonds is het wedstrijdtenue (wedstrijdshirt, broek en kousen) volgens de
Altius clublijn te verkrijgen. De Altius clublijn bestaat uit:
a. wedstrijdtenue
b. coachjassen
c. tassen
d. inloopshirts
e. regenjacks
f. sweaters
g. trainingspak
h. presentatiepak
31. Het kledingfonds verschaft alle spelende leden wedstrijdkleding (wedstrijdshirt, broek,
kousen).

33. Het kledingfonds wordt beheerd door twee door het bestuur aan te wijzen personen.
Deze zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Voor de uitvoering van de
werkzaamheden kunnen andere vrijwilligers aangetrokken worden.
34. Het kledingfonds gaat in met ingang van het seizoen 2019/2020.
35. Bij vervanging van op dat moment in gebruik zijnde kleding zal de aanschaf van nieuwe
kleding via het kledingfonds moeten v erlopen.
36. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal het bestuur van V.V. Altius een
beslissing nemen.

