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De HIJC verstrekt onder de volgende voorwaarden clubkleding aan leden van de wedstrijdgroepen langebaan en 
marathon, nader aan te duiden als lid of leden. 
De clubkleding betreft de volgende kledingstukken: 
• wielershirt korte mouw, 
• koersbroek, 
• wieler/schaatsjack lange mouw, 
• schaatspak wedstrijd, 
• schaatspak training, 
• overbroek, 
• muts. 
De kledingstukken zijn mogelijk voorzien van sponsorlogos. 

 
1. De clubkleding is en blijft eigendom van de HIJC. 
 
2. Het is niet toegestaan de clubkleding uit te lenen aan derden. 
 
3. De leden dienen de clubkleding goed te onderhouden en indien nodig gedegen te repareren. 
 
4. De clubkleding dient op eerste aanvraag van de HIJC direct en in goede staat en schoon te worden 

ingeleverd. 
Het lid dient de clubkleding onverwijld in te leveren in geval het lid: 
a. stopt met deelname aan één van de wedstrijdgroepen, 
b. zijn / haar lidmaatschap van HIJC opzegt, 
c.  gaat schaatsen in een andere trainingsgroep (bv KNSB selectie), ook al blijft het lidmaatschap van 

HIJC bestaan. 
 

5. De leden betalen  een eenmalige gebruikersvergoeding, overige kosten van de clubkleding komen voor 
rekening van HIJC. De gebruikersvergoeding wordt betaald bij het bestellen van de kleding. 
De hoogte van de gebruikersvergoeding wordt vastgesteld door het Bestuur van de HIJC. Indien de 
Technische Commissie (TC) van oordeel is dat het lid geen deel meer mag uitmaken van de wedstrijd- of 
marathongroep omdat hij/zij niet aan de minimale eisen voldoet  die de TC aan het begin van het seizoen 
heeft gesteld en het lid heeft slecht één seizoen deel uitgemaakt van een van deze groepen dan heeft het 
lid recht op 50% restitutie van de door het lid betaalde gebruiksvergoeding.  
 

6. Bij bestelling van de clubkleding betaalt het lid een waarborgsom van € 20,00 per kledingstuk (exclusief 
muts). 

 
7. Bij verlies of onherstelbare beschadiging van de clubkleding stelt het lid de kledingcommissie van de HIJC 

hiervan direct op de hoogte. Ingeval de oorzaak bij het lid ligt - dit ter beoordeling van het Bestuur van de 
HIJC - zal deze zo snel mogelijk een vervangend kledingstuk ontvangen en zal het lid de aanschafwaarde 
vergoeden. 
In geval de schade op een derde verhaald kan worden zal het lid de ontvangen schadevergoeding direct 
aan de HIJC verstrekken. 

 

8. De waarborgsom wordt terugbetaald na inlevering van de clubkleding. 
 
9. De waarborgsom blijft staan als alleen omruil van clubkleding plaatsvindt.  
 
10. Er wordt geen clubkleding verstrekt zonder betaling van de gebruikersvergoeding en de waarborgsom. 
 
11. De leden van de wedstrijd- en marathongroepen zijn verplicht: 

a. De clubkleding te dragen tijdens schaats-, skeeler-, wieler-trainingen en -wedstrijden 
b. De clubkleding te dragen tijdens huldigingen en prijsuitreikingen. 

 
12. UITZONDERING: Indien een lid tevens lid is van een trainings- of wedstrijd-groep op gewestelijk of 

landelijk niveau én het lid  kan een ondertekend contract overleggen waaruit blijkt dat hij/zij verplicht 
gesteld wordt andere kleding te dragen dan de clubkleding dan kan van bovenstaande regel afgeweken 
worden. Voorwaarde is wel dat er vooraf overleg plaats vindt met minimaal twee bestuursleden van de 
HIJC en dat inzage gegeven wordt in het betreffende contract. 
 

13. Het is niet toegestaan om tijdens trainingen, wedstrijden, huldigingen en prijsuitreikingen op een zichtbare 
wijze andere kleding te dragen dan de clubkleding en ook op die momenten geen andere kleding over de 

clubkleding te dragen. 
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14. Het is niet toegestaan logo’s of sponsoruitingen toe te voegen aan de clubkleding. 
 
15. Indien een lid bij herhaling in gebreke blijft met betrekking tot de naleving van dit kledingreglement, dit 

naar het oordeel van het Bestuur van de HIJC, kunnen disciplinaire maatregelen genomen worden. 
 
16. Door ondertekening van dit reglement verklaart het lid zich akkoord met bovenstaande voorwaarden. 

 
17. Een kopie van dit ondertekende reglement zal aan het lid verstrekt worden. 
 

 
 
Naam lid :      HIJC Kledingcommissie vertegenwoordigd 
door: 
 
 
Datum  :      Naam: 
 
 
Handtekening :      Handtekening: 


