Kledingplan sv Concordia-W.

Na de introductie van het kledingplan (goedgekeurd in de algemene ledenvergadering) in de zomer van 2008
zien wij dat inmiddels alle teams en hun begeleiding van Concordia in het mooie KWD outfit lopen en dat
geeft een geweldige uitstraling voor de club waar in Wehl en de regio ook steeds over gesproken wordt.
Uitgangspunt van de kledingcommissie was het streven naar Uniformiteit - het moet Betaalbaar zijn Kwaliteit/prijs in goede verhouding - hetzelfde Kledingpakket voor ALLE teams binnen Concordia.
Het kledingplan is alleen mogelijk met een kleine eigen bijdrage (€ 1,66 per maand !) van iedere speler
en een forse donatie van de sponsor. Dit SAMEN maakt het kledingplan betaalbaar.
Het is dus niet zo dat de sponsor het gehele pakket betaald!
In het nieuwe contract 2012-2015 met KWD is ook opgenomen dat leden van Concordia op vertoon van
hun lidmaatschappas een korting krijgen van 10% op de aankopen bij KWD.
Ben Jansen en Wilko Linnenbank beheren en bewaken de kledinglijn en zorgen voor inname en uitgifte aan
de teams. De sponsorcoördinatoren Marc te Brake en Eugène Alofs hebben contact met de sponsoren.
Het kledingpakket blijft te allen tijde eigendom van de vereniging en wordt dus in bruikleen aan
de speler verstrekt.
Jaarlijks wordt na het seizoen de kleding van ieder team ingenomen en gecontroleerd.
Indien er bij inlevering zaken ontbreken zal de speler de kosten van nieuwe aanschaf moeten betalen.
Iedere speler wil toch in het nieuwe seizoen ook een volledig pakket ontvangen !!
Bij aanvang van het nieuwe seizoen worden de spullen per team uitgeleverd en tekenen de leiders voor
ontvangst. Iedere leider is verantwoordelijk in dat seizoen voor de kleding van “zijn” team en zal een lijst
bijhouden wie welke kleding heeft.
Wij hebben voor het kledingpakket gedragsregels opgesteld die al diverse malen in het clubblad hebben
gestaan en ook op onze website zijn terug te vinden. Graag uw aandacht voor het volgende:
Gebruik Trainingspak

de trainingspakken krijgen de spelers 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,

einde 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 spelers mee naar huis,

sporttassen kunnen ook neergezet worden !

moeten bij iedere wedstrijd gebruikt worden en 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

einde 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.

Bruikleenovereenkomst

Hierbij verklaar ik

……..………………………….….… speler van de ……… dat ik op ...…. - ……. 2013

de volgende spullen in goede staat hebt ontvangen van sv Concordia-W..
Trainingspak
Voetbaltas
Inloop shirt

nr.: …..
nr.: …..

Deze spullen hou ik het hele seizoen 2013/2014 onder mij en zal er dan ook correct mee om
gaan. Tevens ben ik ervan bewust dat deze spullen alleen worden gebruikt op training/wedstrijddagen volgens de gedragsregels kledingsponsoring.
Indien blijkt dat bij het inleveren van deze spullen iets ontbreekt of beschadigd is, zal ik de
kosten hiervoor vergoeden aan sv Concordia-W.
De volgende prijzen worden hiervoor gehanteerd:
Kosten trainingspak *
Kosten tas *
Kosten inloop shirt

€ 50,€ 35,€ 5,-

jack of broek kan niet los worden besteld

* incl. bedrukking logo, nr. en sponsornaam

Voor akkoord
Naam speler:

…………………………………………………………………………

Handtekening :

………………………………………………………………………….

Teken deze overeenkomst in bij zijn van je ouders/verzorgers, zodat ook zij op de
hoogte zijn. Graag ontvang ik deze overeenkomst getekend door jou en je
ouder(s)/verzorger(s) zo snel mogelijk retour.
Naam ouder(s)/verzorger(s):

……………………………………………………………………..

Handtekening:

………………………………………………………………………

In aanmerking nemende dat:
- de Vereniging goederen in eigendom heeft;
- de Vereniging bereid is om tijdelijk aan Bruiklener goederen in bruikleen te geven ten behoeve het
uitkomen in wedstrijden voor de Vereniging en/of het deelnemen aan activiteiten;
- de Vereniging het eigendom van deze goederen te alle tijden zal behouden;
- in een getekende bruikleenovereenkomst is vastgelegd wat in bruikleen is.

