
 

Kledingbeleid en -reglement Impala Leek (versie oktober 2019)  

1. Impala heeft m.i.v. het seizoen 2019/2020 zowel voor de jeugd als voor de senioren  
shirts in eigendom die aan de leden verhuurd worden. De huurvergoeding en -inning 
wordt door de ALV per jaar vastgesteld tegelijk met de contributie. 

2. Leden die gedurende het seizoen vertrekken, blijven de volledige bijdrage verschuldigd en hebben 
geen recht op restitutie. 

3. Het kledingbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur, in het bijzonder onder de 
voorzitter Communicatie- & Facilitaire Commissie. 

4. De uitvoering van het beleid gebeurt door de kledingcommissie. De teamcoördinatoren en 
teamouders van de jeugd en de aanvoerders ondersteunen desgevraagd de commissie ten 
behoeve van een goede, praktische uitvoering. 

5. De kleding kan al dan niet voorzien zijn van een sponsorafbeelding. 
6. De kleding is eigendom van de vereniging en wordt aan het begin van ieder seizoen door de 

kledingcommissie aan de aanvoerder in bruikleen gegeven voor de teams. Elk lid is 
verantwoordelijk voor het verstrekte shirt. De aanvoerders van de senioren teams ondertekenen 
bij ontvangst van de kleding een gebruiksovereenkomst en communiceren deze met de teamleden. 
Bij de jeugdleden is de trainer/coach aanspreekpunt. De gebruiksovereenkomst wordt gearchiveerd 
door de commissie. 

7. De shirts worden na een aantal jaar door de vereniging vervangen. Wanneer kleding tussentijds 
vervangen dient te worden, wordt per geval bekeken op welke manier de vervanging gefinancierd 
wordt.  

8. De shirts mogen uitsluitend tijdens een wedstrijd of toernooi met het Impala team worden gebruikt 
en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de commissie 
toestemming is verleend. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor ze is 
bedoeld. 

9. Zonder toestemming van het algemeen bestuur en/of sponsorcommissie mogen op de kleding 
geen teksten of andere uitingen worden aangebracht. 

10. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of 
beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden ten laste van 
het lid kosten in rekening gebracht ter waarde van 25 Euro. Voor schade aan de kleding die tijdens 
de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van 
opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de commissie. 

11. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor 
bedoelt, dient de gebruiker dit direct na constatering te melden bij de commissie. Of iemand 
aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de commissie. Bij vermeende diefstal moet een 
proces-verbaal van aangifte van de politie worden overgelegd. 

12. Jeugd: Aan het einde van het seizoen dienen de aanvoerders (trainer/coach bij jeugd) ervoor te 
zorgen dat de tassen met alle kledingstukken en eventuele toebehoren worden ingeleverd bij de 
commissie. 

13. Senioren: De spelers kunnen het shirt zelf beheren tot het moment dat (a) het shirt vervangen of 
ingeruild wordt, bijv. voor een andere maat (b) een shirt gewisseld moet worden ivm verandering 
van shirtsponsor, (c) het lidmaatschap wordt beëindigd. 

14. Wanneer op enig moment blijkt dat er shirts ontbreken en/of er sprake is van niet gemelde schade, 
kunnen ten laste van het team/lid de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht worden. 

15. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 


