Instructie en Contract Sponsorkleding Hockey Geldrop, seizoen 2013 ‐ 2014
Betreft teams prestatielijn: Heren 1, Heren 2, Dames 1, Dames 2, JA1, JB1, JC1, JD1, MA1, MB1, MC1, MD1
Inleiding
De teams in de prestatielijn maken gebruik van kleding die door een sponsor ter beschikking is gesteld. Stichting
Hockeybelangen Geldrop ontvangt hiervoor een vergoeding die ten goede komt aan de hockeyvereniging Geldrop.
De spelers lopen in mooie tenues die bovendien het team een professionele uitstraling geven. Aangezien het om
behoorlijke bedragen gaat is het goed om hierover afspraken met elkaar te maken.
Met ingang van seizoen 2010‐2011 is door het bestuur van Hockey Geldrop besloten dat er per speler een eigen
kledingbijdrage moet worden betaald van € 20,00 per seizoen.
Inhoud kledingpakket
1 thuisshirt (Hockey Geldrop clubshirt)
1 uitshirt (geel)
1 grijze broek of rok
1 paar rode sokken
1 paar gele sokken
1 trainingsjas
1 trainingsbroek
Van dit kledingpakket worden de sokken jaarlijks eigendom van de speler.
Het is daarbij ook goed om te weten dat het kledingpakket (exclusief 1 paar rode en 1 paar gele sokken) in bruikleen
worden gesteld en minimaal 3 jaar mee zal moeten gaan. Aan het eind van elk seizoen wordt het door Hockey Geldrop
ingenomen en kan het dus mogelijkerwijs ook van gebruiker wisselen.
Aan het begin van elk seizoen worden bij het uitreiken van het kledingpakket nieuwe sokken (1 paar rode en 1 paar gele
sokken) geleverd.
Centraal in het dragen van gesponsorde tenues staat:
Team en speler vertegenwoordigen zowel sponsor als Hockey Geldrop. Zorg dus dat alles er netjes uitziet en dat elke
speler representatief is.
Het Bestuur

Afspraken over het gebruik van het kledingpakket
1. Binnen elk team is een coördinator aanwezig die het beheer voert over de kleding en aanspreekpunt is voor
Hockey Geldrop. We onderscheiden daarbij 2 groepen:
a. Junioren: hier is het aanspreekpunt de coach
b. Senioren: bij deze groep is de coach / manager het aanspreekpunt, indien niet aanwezig de aanvoerder of
een gedelegeerde
2. Elke individuele speler is verantwoordelijk voor de kleding “als een goed huisvader”:
a. Compleet houden van het kledingpakket
b. Wasvoorschriften te volgen
c. Sokken (1 paar rode en 1 paar gele sokken) worden eigendom van speler
d. Inleveren van het gehele kledingpakket (exclusief 1 paar rode en 1 paar gele sokken) bij de verantwoordelijke
aan het einde van het seizoen. Hockey Geldrop controleert het kledingpakket en vult eventueel aan
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3. Het kledingpakket mag alleen worden gebruikt voor Hockey Geldrop doeleinden :
a. Competitie‐ en oefenwedstrijden
b. Toernooien / activiteiten in Hockey Geldrop verband
c. Trainingsjas en ‐broek: voor en na de regulieren training (dus niet tijdens de training).
d. Blijft eigendom van Hockey Geldrop (exclusief 1 paar rode en 1 paar gele sokken)
4. Spelers kunnen geen rugnummers claimen.
5. Het is niet toegestaan om in wedstrijdtenues (shirt en broek/rok) te trainen.
6. De teams worden geacht om de uittenues te dragen indien de kleur van de tegenstander hier om vraagt.
7. Gesponsorde teams ontvangen bij aanvang van het seizoen hun kledingpakket van Hockey Geldrop.
Hockey Geldrop heeft hiervoor iemand aangesteld die verantwoordelijk is voor de gesponsorde kleding.
8. Bij verlies / bovenmatige slijtage van in bruikleen gestelde kleding wordt de individuele speler aansprakelijk gesteld.
Voor vervanging heeft het bestuur van Hockey Geldrop de volgende bedragen vastgesteld:
a. thuisshirt (Hockey Geldrop clubshirt) € 40,00 (incl. bedrukking)
b. uitshirt (geel)
€ 40,00 (incl. bedrukking)
c. grijze broek of rok
€ 32,50 (incl. bedrukking)
d. trainingsjas
€ 57,50 (incl. bedrukking)
e. trainingsbroek
€ 47,50 (incl. bedrukking)
f. 1 paar sokken (rode of gele)
€ 10,00
Nieuw materiaal zal altijd via Hockey Geldrop verkregen worden rekening houdend met bovenstaande !!
9. Elke speler tekent voor ontvangst van zijn / haar kledingpakket.
10. We gaan er vanuit dat iedereen in het belang van de club goed met zijn/haar in bruikleen gekregen kledingpakket
omgaat. Bij misbruik van het kledingpakket kan het bestuur van Hockey Geldrop een sanctie opleggen.

Ik verklaar akkoord te gaan met bovenstaande regels in relatie met de in ontvangst genomen kleding:
Datum:

Plaats: Geldrop

Speler naam:

Gezien namens Hockey Geldrop:

Elftal:

naam:

Naam Ouder/voogd:

Handtekening:

Handtekening :
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