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1. Doelstelling
Dit kledingreglement is vastgesteld met het doel dat Atak-leden op wedstrijddagen representatief zijn gekleed
en duidelijk herkenbaar zijn als leden van V.C. Atak’55. Een zuinig en verantwoord gebruik zorgt voor een lange
levensduur.
Hiertoe hanteert V.C. Atak’55 strikte voorschriften voor wat betreft het gebruik van de wedstrijdkleding.
2. Wedstrijdkleding / trainingspakken / sporttassen
Voorschriften wedstrijdkleding
a. Leden van VC Atak ́55 spelen hun wedstrijden in wedstrijdshirt en in de korte broek/legging
die door de club ter beschikking wordt gesteld.
b. Alle competitie spelende leden, krijgen van V.C. Atak ́55 een wedstrijdshirt en korte broek /
legging ter beschikking.
c. Alle competitie spelende leden, vanaf de senioren, krijgen van V.C. Atak’55 een trainingspak
en een sporttas ter beschikking.
d. Alle competitie spelende jeugdleden, krijgen van V.C. Atak’55 een sweater en rugtas ter
beschikking.
e. De kleding die ter beschikking wordt gesteld, is en blijft eigendom van
V.C. Atak ́55.
f. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het zuinig omgaan met de ter beschikking gestelde
materialen. Ga ermee om alsof het van jezelf is! Elk lid is verantwoordelijk voor het zorgvuldig
wassen van zijn eigen tenue. Hierbij dient men zich te houden aan het was- en
onderhoudsvoorschrift, zoals voorgelegd door de materialen commissie.
3.

Bekostiging wedstrijdkleding
a. Het is uniek dat wij als V.C. Atak’55, geen borg of eigen bijdrage vragen voor het gebruik van
de kleding. Wij willen dit zo lang mogelijk volhouden, dit kan alleen indien iedereen secuur en
zuinig met zijn kleding om gaat.
b. Indien er schade is aan de wedstrijdkleding of deze is verloren, zullen de kosten voor
vervanging in rekening worden gebracht.

4.

Kledingsponsoring Wedstrijdkleding / trainingspakken / tassen
a. Sponsoring van de wedstrijdkleding, trainingspakken en de tassen is op clubniveau geregeld.
Dit wordt financieel mogelijk gemaakt door de hoofdsponsoren.
b. Sponsoring van inspeelshirts kan op teamniveau worden afgesproken, sponsoring vindt dan
plaats door middel van het ter beschikking stellen van de inspeelshirts door de sponsor.
c. Bij andere sponsor-ideeën behoort het team contact op te nemen met de sponsorcommissie.

5.

Algemeen
a. Binnen V.C. Atak’55 is de materialencommissie verantwoordelijk voor het kledingbeleid.
Indien je een andere maat nodig hebt of iets dergelijks neem je zelf contact op met de
materialencommissie via onderstaand email adres. Vragen en opmerkingen kunnen per email voorgelegd worden aan de commissie: materialen@atak55.nl.
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