Hoe ga ik om met de ontvangen kleding ?

Gebruik Trainingspak










de trainingspakken krijgen jullie mee naar huis maar,
worden alleen gedragen voor de wedstrijd en tijdens de
WARMING UP en
dus NIET tijdens de trainingen,
ook NIET op straat met spelen of op school,
kunnen bij uitwedstrijden gedragen worden VANAF vertrek zodat wij als een eenheid
bij de tegenpartij aankomen (alleen in overleg met de trainer/leider),
moeten zelf gewassen worden maar probeer dit te beperken
(altijd binnenste buiten wassen op max. 40ºC en NIET in de droger),
de pakken zijn genummerd dus houdt altijd je eigen pak bij je. De leider zal een lijst
maken wie welk pak heeft,
op het eind van het seizoen moet het pak ingeleverd worden omdat het bij HET
desbetreffende TEAM blijft
bij beschadiging/verdwijning zal een vergoeding betaald worden volgens de
gedragsregels kleding-sponsoring.

Gebruik Sporttas









de sporttas krijgen jullie mee naar huis,
sporttassen kunnen ook neergezet worden !
moeten bij iedere wedstrijd gebruikt worden,
mogen WEL meegenomen worden naar trainingen
mogen NIET meegenomen worden bij schoolkampen en bij andere uitstapjes,
de tassen zijn genummerd dus houd altijd je eigen tas bij je. De leider heeft een lijst
wie welk tas heeft,
op het eind van het seizoen moet de sporttas ingeleverd worden omdat het bij HET
desbetreffende TEAM blijft
bij beschadiging/verdwijning zal een vergoeding betaald worden volgens de
gedragsregels kleding-sponsoring.

Wasvoorschriften tenue plus kousen (bestemd voor degene die het tenue gaat wassen)







te allen tijde shirts en broeken binnenste buiten wassen op 40ºC en
NIET in de droger,
was shirts en broeken nooit gelijk in een wasbeurt ivm doorlopen van kleuren
(rode shirt en witte broek!)
gebruik het liefst vloeibaar wasmiddel met weinig bleekmiddel,
probeer (vooral de sportbroeken) zo snel mogelijk na de wedstrijd te wassen
of in de week te zetten zodat ze ook wit blijven.
zorg altijd dat alles weer compleet in de tas komt en tip de leider als er iets
ontbreekt.
de leiders zullen in principe de niet gedragen kleding in een aparte plastic
zak doen zodat deze niet onnodig gewassen wordt.

