Tegelse Tafeltennis Club

REGLEMENT CLUBTENUE
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1. INLEIDING
Voor je ligt het kledingreglement van de Tegelse Tafeltennis Club. Bij ontvangst van het tenue wordt je
gevraagd te tekenen voor ontvangst van de kledingstukken en het reglement aangaande de rechten en
plichten voor het gebruik van deze kleding. Het tenue blijft eigendom van TTC en hierbij hoort dit, door het
bestuur opgesteld, kledingreglement. Het bestuur is van mening dat dit reglement zeer redelijk is en
nageleefd dient te worden door elk lid dat recht heeft op het clubtenue. Het tenue is mede mogelijk
gemaakt door donaties van een aantal externe sponsoren waarmee contractuele afspraken zijn gemaakt
omtrent het dragen van het tenue. Deze sponsoring is erg belangrijk voor het bestaansrecht van TTC
zodat, onder andere, de kledingbijdrage zo laag mogelijk gehouden kan worden. Als wederdienst dient het
tenue gedragen te worden tijdens de officiële wedstrijden die gespeeld worden, voornamelijk competitie en
externe toernooien. Wanneer een van de regels, gespecificeerd in hoofdstuk 2 van dit document, wordt
overtreden kan het bestuur je een boete opleggen. Bij herhaaldelijk verzuim, kan het bestuur beslissen tot
drastischere maatregelen treffen, bijvoorbeeld uitsluiting voor de competitie. Hiermee doe je jezelf niet
alleen tekort, maar zullen ook je teamgenoten benadeeld worden.
Indien een speler aangeeft additionele shirt(s) nodig te hebben (bijvoorbeeld vanwege excessieve
transpiratie), bestaat de mogelijkheid om extra shirts te verkrijgen. Ook deze shirts blijven eigendom van
TTC en ook hiervoor geldt het kledingreglement. De kosten van de kledingbijdrage en de meerkosten
m.b.t. de extra shirts zijn beschreven in paragraaf 2.2.
Wanneer een speler aangeeft het tenue niet meer nodig te hebben (beëindiging lidmaatschap, geen
competitie meer, etc.), wordt het hele tenue, inclusief de extra shirts door TTC ingenomen en vervalt de
totale kledingbijdrage.
Naast het bovenstaande vraagt het bestuur de wasvoorschriften, beschreven in hoofdstuk 3, na te leven.
Op deze manier kunnen we zo lang mogelijk plezier hebben van het tenue en de bijbehorende opdrukken,
zodat we op korte termijn, als club, niet nog eens diep in de buidel moeten tasten voor de aanschaf vaneen
nieuw tenue.
Ter confirmatie van de in dit document beschreven regels en de in gebruik name van de kleding wordt je
gevraagd het formulier in hoofdstuk 4 te ondertekenen bij ontvangst van het tenue.
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2. REGLEMENT
Ondergetekende conformeert zich, bij het in ontvangst nemen van het door TTC beschikbaar gestelde clubtenue, aan onderstaande afspraken en
aan de eventuele consequenties die het niet naleven van deze bepalingen met zich meebrengt.

2.1

Bestaande Afspraken en Reglementen

Dit reglement vervangt alle eerder gemaakte afspraken en reglementen. Dit reglement is geldig totdat TTC overgaat tot aankoop van een nieuw
tenue en dit aan de club wordt aangeboden.

2.2

Kledingbijdrage

Elk lid dat een tenue ontvangt is verplicht tot het betalen van een bijdrage aan het kledingfonds van € 10,00 per half jaar, dit bedrag blijft dus
ongewijzigd. Voor additionele shirts wordt een bijdrage van € 2,50 per shirt per half jaar gerekend. Deze bijdrage(s) wordt via de contributienota
verrekend.

2.3

Competitie

Het tenue dient gedragen te worden tijdens alle competitiewedstrijden. Het is toegestaan om tijdens het inspelen en tussen de wedstrijden door
andere kleding te dragen maar tijdens de wedstrijd is het dragen van het tenue verplicht.

2.4

Toernooien

Het tenue dient gedragen te worden tijdens alle officiële externe toernooien. Het is toegestaan om tijdens het inspelen en tussen de wedstrijden
door andere kleding te dragen maar tijdens de wedstrijd is het dragen van het tenue verplicht. Het dragen van het tenue op interne toernooien is
toegestaan maar niet verplicht.

2.5

Overige Gelegenheden

Het tenue dient gedragen te worden tijdens alle overige gelegenheden waarvan het bestuur vindt dat het gedragen moet worden.

2.6

Training

Het dragen van het tenue op de training is niet toegestaan.

2.7

Controle

De kleding dient op verzoek van het bestuur ter controle aangeboden te worden.

2.8

Defecten / Vermissingen

Eventueel defect aan of vermissing van het tenue dient direct gemeld te worden bij de kledingcoördinator. Vervolgens kan worden gezorgd voor
reparatie danwel vervanging. De eventueel hiermee gepaard gaande kosten kunnen op de desbetreffende speler verhaald worden. Het bestuur zal
hierin een beslissing nemen.

2.9

Beëindiging Lidmaatschap / Competitie

Bij beëindiging van het lidmaatschap of van het spelen van competitie dient de kleding zo spoedig mogelijk in een goede staat en gewassen
terugbezorgd te worden bij de kleding coördinator.
Wanneer bovenstaande regel niet in acht genomen wordt, zal de nieuwprijs van het gehele tenue verhaald worden op de betreffende speler.

2.10

Boete / Kosten

Wanneer bovenstaande regels (1 t/m 9) niet in acht genomen wordt, zal een boete van tien euro (€ 10,00) worden gehanteerd. Deze boete zal met
de eerstvolgende contributienota worden verrekend.
Indien een speler zich per seizoen (augustus t/m juni), meerdere malen niet houdt aan de in dit document bepaalde regels, kan het bestuur
beslissen tot uitsluiting voor de competitie of andere maatregelen treffen.
De boete dient binnen 30 dagen nadat deze gefactureerd is, bij TTC op de rekening te staan. Indien de betaling niet binnen 30 dagen binnen is,
kan het bestuur beslissen dat het betreffende lid geen rechten meer aan zijn lidmaatschap mag ontlenen. Dit kan betekenen dat een lid dus niet
meer kan deelnemen aan de training, de competitie of uitstapjes.

2.11

Overige Gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal het bestuur een beslissing nemen.
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3. WASVOORSCHRIFT
Het verkorte wasvoorschrift van de leverancier staat op de binnenkant van de kleding. Daarnaast staan
hieronder nog een aantal algemene richtlijnen die onze kleding de komende jaren in topconditie kunnen
houden.


Om te voorkomen dat de transpiratiegeur in de sportkleding trekt wordt aangeraden de kleding zo
snel mogelijk na gebruik te wassen of in de week te worden gelegd, middels het weekprogramma
van de wasmachine.



Te veel wasmiddel geeft te veel schuim waardoor het wasgoed gaat zweven en de waswerking
minder wordt. Let vooral bij een compact wasmiddel op de juiste dosering. Verder kan overmatig
gebruik van wasmiddel leiden tot vlekken op het tenue.



Was de kleding bij een temperatuur van 30°C-40°C, de kleding wordt al schoon genoeg bij deze
temperatuur. Zorg er verder voor dat het altijd binneste-buiten gewassen wordt.



Was geen witte kleding met het tenue. Het tenue kan afgeven op de witte artikelen, waardoor je
stralende witte was niet meer stralend wit is.



Als je de was in de buitenlucht droogt, heb je geen wasverzachter nodig.



Indien het niet nodig is om de kleding te strijken, doe dit dan vooral ook niet. Indien de kleding toch
gestreken moet worden, doe dit dan binnestebuiten en bij een temperatuur onder de 40 graden,
boven deze temperatuur kan de bedrukking op de kleding gaan reageren wat leidt tot vlekken.



Het wordt afgeraden de sportkleding in de droger te stoppen. De kleding droogt door de
samenstelling van de stof al snel, omdat de vezel geen vocht opneemt. Voor een sneller
droogresultaat kunt je de centrifugesnelheid van je wasmachine hoger zetten.
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4. ONDERTEKENING
4.1

Ontvangst Tenue en Ondertekening Door Lid

Hierbij verklaart ondergetekende de bepalingen beschreven in het kleding reglement in acht te nemen en
eventuele consequenties te aanvaarden bij het overtreden van een van deze bepalingen.
Naam

:

Kledingstukken

:

Opmerkingen

:

Handtekening

:

4.2

Trainingspak Jas

Maat

Trainingspak Broek

Maat

Shirt

Maat

Short

Maat

Rok

Maat

Datum

Teruggave Tenue en Ondertekening Tenue Coördinator

Hierbij verklaart de Tenue Coördinator dat alle kleding in goede staat is ontvangen van bovenstaand lid.
Kledingstukken

:

Opmerkingen

:

Handtekening

:

Trainingspak Jas

Maat

Trainingspak Broek

Maat

Shirt

Maat

Short

Maat

Rok

Maat

Datum
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