De

kleding

is

uw

eigendom.

Omdat wij in teamverband spelen stelden wij

kledingvoorschriften op.:
Reglement
1 De kleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden of toernooien van GHV Achilles worden
gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door
het bestuur toestemming is gegeven.
2 Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.
3 Zonder toestemming van het bestuur mogen er op de kleding geen uitingen, zoals namen,
rugnummers, emblemen en dergelijke worden aangebracht.
4 Kleding dient volgens het wasvoorschrift ( zie onder) gewassen te worden. Indien, door
het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan men
aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt beoordeeld door het bestuur.

Wasvoorschrift
1.

De kleding dient binnenste buiten gekeerd gewassen te worden.

2.

Wassen bij een temperatuur van maximaal 40 graden.

3.

De kleding mag niet in de droger.

4.

Nooit chemisch laten reinigen.

5.

Niet strijken.

6.

Wasmiddel zonder bleekmiddel gebruiken.

Veel gestelde vragen
Welk rugnummer op de shirts?
Over rugnummers maken we afspraken. Binnen de vereniging willen we dubbele numers
voorkomen.

Neem

contact

op

met

het

Handbal

Competitie

Team

(handbal-competitie-team.achilles@gmail.com) om te weten welk nummer jij kunt dragen.
Ik stop met sporten bij GHV Achilles. Wat doe ik met mijn kleding?
Je mag je kleding houden. Je kunt het ook aan de club verkopen. Is het minder dan een jaar
oud, dan krijg je 50% van de nieuw waarde. In het tweede jaar nog 25%.
Ik heb wedstrijdkleding gevonden, wat moet ik hiermee doen?
Je informeert bij je teamgenoten of zij misschien iets missen. Komt het kledingstuk niet
terecht bij de eigenaar lever dan het gevonden kledingstuk in bij je leider
Wat doe ik aan tijdens de training?
Tijdens de training wordt je geacht in je eigen kleding te trainen. Er mag geen
wedstrijdkleding en/of trainingspak van GHV Achilles gedragen worden. Dit geldt ook voor
de keepers..
Ik heb een andere vraag die hier niet bij staat, wat moet ik doen?
Neem contact op met je leider. Hij/zij speelt de vraag door naar het bestuur. Die zorgt er dan
voor dat je antwoord krijgt op je vraag.

