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Kleding reglement en bruikleen overeenkomst sportkleding vv HDS seizoen 2021/2022 

 
 
 
Verklaart in bruikleen van vv HDS het volgende te hebben (ontvangen): 
Team-tas met daarin: 

- Kleding (t-shirt met PLUS logo en wit broekje) 
- Aanvoerdersband 
- Waterzak met spons 
- Wasvoorschrift 

 
De kleding is eigendom van de vereniging. Aangezien de wedstrijdkleding eigendom is van v.v. HDS, 
is het goed te weten welke regels gelden bij gebruik van de kleding. Daartoe zijn de volgende regels 
opgesteld: 
 
Reglement 
 - Het tenue mag alleen gedragen worden op wedstrijddagen of bij toernooien 
- Na iedere wedstrijd dient de speler zich om te kleden.  
 - Iedere speler zorgt zelf voor rode sokken en een rood thermoshirt. Deze zijn via de website van 
HDS te bestellen: https://clubs.deventrade.com/nl/vv-hds  
LET OP: Thermoshirt is éénmalige actie, ieder lid heeft er 1 gekregen in 2020 (AH) of 2022 (Plus). 
Degenen die geen thermoshirt hebben gekregen, ontvangen deze alsnog.  
- Iedereen is verplicht hetzelfde tenue, sokken en thermoshirt te dragen. 
- Het is niet toegestaan om uitingen, zoals namen, rugnummers, emblemen en dergelijke 
   in de kleding aan te brengen. 
- Iedere leider/trainer is verantwoordelijk voor de kleding van de spelers onder de 18 jaar. Deze 
bepaalt zelf of er via een “wastas” of individueel gewassen wordt.  
- Ieder spelend lid boven de 18 jaar is verantwoordelijk voor zijn /haar tenue. Eventuele kosten zijn 
dan ook voor de persoon zelf wanneer er iets beschadigd of kwijt is geraakt. 
- Iedere leider/trainer levert de tas aan het einde van het seizoen compleet in.  
- Iedere trainer/leider/coach is verplicht tijdens wedstrijden zijn/haar HDS jas te dragen. 
- Bij verlies, schade of kapotte spullen kan er per mail contact opgenomen worden met de    
  kledingcommissie: kledingcommissie@vvhds.nl  
- Bestelling van team-kleding kan alleen via dit emailadres: sponsorcommissie@vvhds.nl 
 
Wasvoorschriften 

 Kleding wassen op 40 graden 
 Geen waspoeder maar VLOEIBAAR wasmiddel gebruiken 
 Kleding binnenste buiten wassen 
 Geen Vanish,  Ariel Regular of wasverzachter  gebruiken 
 Kleding niet in de droger en niet strijken 

Team:  
Naam:  
Datum:  

Handtekening:  
 


