KLEDINGREGLEMENT TRAINERS
HENGELOSE IJSCLUB (HIJC)
De HIJC verstrekt onder de volgende voorwaarden clubkleding aan trainers van de HIJC, nader
aangeduid als lid of leden. De clubkleding betreft de volgende kledingstukken:
Zomer trainer:
 wielershirt korte mouw;
 koersbroek of skeelerbroek;
 wieler/schaatsjack lange mouw;
Winter trainer
 wieler/schaatsjack lange mouw;
 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 trainer dient 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. De kleding dient onverwijld ingeleverd te worden wanneer gestopt wordt met het geven van training.

5.

Bij bestelling van de clubkleding betaalt de trainer een waarborgsom van € 5,00 per kledingstuk (exclusief muts).

6.

Bij verlies of onherstelbare beschadiging van de clubkleding stelt de trainer de kledingcommissie van de HIJC
hiervan direct op de hoogte. Ingeval de oorzaak bij de trainer - dit ter beoordeling van het bestuur van de HIJC - zal
deze zo snel mogelijk een vervangend kledingstuk ontvangen en zal de trainer de aanschafwaarde vergoeden.
In geval de schade op een derde verhaald kan worden zal de trainer de ontvangen schadevergoeding direct aan de
HIJC verstrekken.

7.

De waarborgsom wordt terugbetaald na inlevering van de clubkleding.

8.

De waarborgsom blijft staan als alleen omruil van clubkleding plaatsvindt.

9.

Er wordt geen clubkleding verstrekt zonder betaling van de waarborgsom.

10.

De trainers zijn verplicht de clubkleding te dragen tijdens het geven van trainingen en het begeleiden van leden
tijdens wedstrijden en evenementen.

11.

Het is niet toegestaan om gedurende bovenstaande activiteiten op een zichtbare wijze andere kleding te dragen dan
de clubkleding en op die momenten andere kleding over de clubkleding te dragen.

12.

Het is niet toegestaan logo’s of sponsoruitingen toe te voegen aan de clubkleding

13.

Indien een trainer 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.

14.

Door ondertekening van dit reglement verklaart de trainer zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.

15.

Een kopie van dit ondertekende reglement zal aan de trainer verstrekt worden.

Naam trainer:

HIJC Kledingcommissie vertegenwoordigd door:

Datum

:

Naam:

Handtekening

:

Handtekening:
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