Kledingfonds Reglement
Het is VTO Cromstrijen gelukt om een sponsor te vinden die ons in staat stelt om voor de
jeugdafdeling van VTO Cromstrijen een kledingfonds in te stellen. De sponsor wiens naam
ook op de kleding vermeld zal worden is Van Nature.
Op de Algemene Ledenvergadering van 28 september 2011 werd met het instellen van een
kledingfonds door de leden ingestemd.
Voor alle jeugdteams zal tegen een jaarlijkse verplichte bijdrage door VTO Cromstrijen
kleding ter beschikking worden gesteld. Het betreft zowel het shirt als het broekje of rokje.
Ieder spelend lid krijgt de kleding in bruikleen. Deelname is voor alle jeugdleden verplicht
die competitie- en toernooiwedstrijden spelen. De bijdrage wordt geïnd via de contributie
en vervolgens gestort in het kledingfonds.
Naast dat het voor de vereniging voordelen biedt in de zin van een professionele uitstraling
met netjes, uniform geklede leden, zijn de voordelen voor de leden ook interessant
namelijk:
- Kosteloos omruilen kleding wanneer deze te klein is geworden
- Geen eenmalige forse uitgave bij aanschaf van een nieuw tenue
Kledingfonds Reglement
1. Het kledingfonds stelt zich tot doel om elk jeugdteam te voorzien van een correct en
uniform clubtenue.
2. Het clubtenue bestaat uit een shirt en een broekje of rokje volgens de overeengekomen
sponsorvoorwaarden.
3. Het clubtenue is en blijft eigendom van VTO Cromstrijen en wordt in bruikleen aan de
jeugdspelers verstrekt die competitie- en toernooiwedstrijden spelen.
4. Het is verplicht om het clubtenue tijdens de competitie- en toernooiwedstrijden te
dragen. Privégebruik van de kleding is niet toegestaan. Als dit toch wordt gedaan, kan
de speler worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden en wordt de kleding direct
ingenomen.
5. Het beheer van het kledingfonds wordt verricht door de kledingfondscommissie die
rechtstreeks onder de jeugdcommissie valt.
6. De eigen bijdrage voor het kledingfonds bedraagt in het seizoen 2013-2014 € 15,-- per
spelend jeugdlid. Ieder volgend seizoen staat het de Algemene Ledenvergadering vrij
(op voordracht van het bestuur) de bijdrage aan te passen.
7. De shirts dienen te worden gewassen op een temperatuur niet hoger dan 40 graden
Celsius en ze mogen niet in de wasdroger worden gedroogd.
8. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing
of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden
kosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn:
Shirt € 35,-- / Korte broek € 22,-- / Rokje of lange broek € 30,-9. In aangelegenheden betreffende het kledingfonds waarin dit reglement niet voorziet
beslist de kledingfondscommissie.

