Beleidsplan Kledingplan NOVO
Kledingplan
Kern van het kledingplan is dat de vereniging de tenues voor de leden aanschaft en dat vervolgens de leden via een
jaarlijkse eigen bijdrage de wedstrijdkleding (shirt, broek en kousen) in bruikleen krijgen.
Belangrijkste doelstelling voor de vereniging van dit kledingplan is het verkrijgen van eenheid in de tenues
(uniformiteit).
Voor het in goede banen geleiden van dit plan is een speciale commissie in het leven geroepen, te weten de
kledingcommissie. De kledingcoördinator geeft sturing aan deze commissie en is de aanspreekpersoon voor het
bestuur van de vereniging.

Aanschaf kleding
De selectie van de kledingleverancier vindt plaats door leden van de kledingcommissie. Uitsluitend bij deze
geselecteerde leverancier worden de tenues door een afgevaardigde van de kledingcommissie aangeschaft. Als
uitgangspunt wordt de aangeschafte kleding in termijn afgeschreven zoals in het financiële overzicht (bijlage 2) is
opgenomen, hierna te noemen als Termijn. Tussentijdse vervanging van kleding vindt plaats bij slijtage of schade.
Van de leden wordt verwacht dat de in bruikleen beschikbaar gestelde kleding op correcte wijze behandeld wordt.
Bij schade wordt beoordeeld door de kledingcommissie of het lid al dan niet verwijtbaar is. Bij verwijtbare schade
worden de kosten op het lid verhaald. In het reglement Kledingplan NOVO staan de spelregels voor de leden
helder opgesomd (bijlage 1).
Alle andere typen kleding, zoals trainingspakken, etc. zijn uitgesloten van dit plan.

Jaarlijkse eigen bijdrage
Uitgangspunt bij de jaarlijkse eigen bijdrage van de leden is een afschrijvingsperiode van de kleding over de
opgenomen Termijn. Dit betekent dat na deze Termijn een bedrag opgebouwd dient te zijn die kostendekkend is
voor de aanschaf van een nieuw tenue.
Vanaf het seizoen 2014/2015 is de eigen bijdrage als volgt bepaald:
€ 15,00 per jaar voor senioren
€ 15,00 per jaar voor junioren
Ieder jaar zal via de ALV deze bijdrage voor het nieuwe seizoen vastgelegd worden en is mede afhankelijk van de
prijsontwikkeling van de wedstrijdkleding.

Kledingsponsoring
Voor de initiële investering in de tenues zijn diverse sponsoren gevonden. Daaropvolgend kunnen na de termijnen
zoals afgesproken met de huidige sponsoren nieuwe sponsoren zich aandienen.
Deze sponsoren zullen in overleg met de kledingcommissie de mogelijkheden en kosten afstemmen.

Kledingcommissie
De kledingcoördinator is het vaste aanspreekpersoon binnen de vereniging en de leverancier(s) voor
de kleding en geeft sturing aan de kledingcommissie.
Deze commissie heeft de volgende taken:
1. Financieel advies:
Adviseren van het bestuur over de hoogte van de jaarlijkse eigen bijdrage;
Fiatteren van bestellingen bij de leverancier.
2. Uitgave & inname kleding:
Organiseren van passessies en bepalen uiteindelijke maatvoering;
Tijdige uitgave aan het team voor aanvang nieuwe seizoen (mits haalbaar);
Houden contact met trainers en leiders over het juiste gebruik;
Inname aan het einde van het seizoen.
3. Onderhoud kleding:
Beoordeelt benodigde tussentijdse vervangingen;
Coördineert het jaarlijks onderhoud (wassen, etc.).
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Ieder spelend lid van NOVO is automatisch deelnemer aan het kledingplan.
Ieder NOVO-lid krijgt de beschikking over een wedstrijdtenue (shirt en broek). Andere kleding, zoals
trainingspak, vallen niet onder het kledingplan;
Een tenue is gekoppeld aan een bepaald lid;
Elke tenue heeft zijn eigen doorlopende nummer en ieder lid daarmee ook een eigen nummer;
In overleg met de kledingcoördinator kan op het voorgaande punt een uitzondering gemaakt worden;
Het tenue wordt in principe na elke Termijn vervangen;
Voor het gebruik van de onder punt 2 genoemde artikelen is jaarlijks een eigen bijdrage verschuldigd. Deze
bijdrage wordt omschreven in het Kledingplan van NOVO;
Dit bedrag wordt jaarlijks geïncasseerd middels de contributie per competitie spelend lid van de vereniging;
Indien de onder 7 genoemde bedragen niet geïncasseerd (kunnen) worden, dan kan het betreffende lid ook
niet over een tenue beschikken en zal om die reden ook niet speelgerechtigd zijn;
De onder item 2 genoemde artikelen blijven te tijde van het Termijn in eigendom van NOVO;
Bij vertrek van een lid binnen de gestelde Termijn, blijft de kledingbijdrage die reeds is voldaan van de
vereniging en dient het tenue ingeleverd te worden bij de Kledingcommissie;
Van de leden wordt verwacht dat zij de onder item 2 genoemde artikelen netjes behandelen en de
verantwoording hiervoor dragen;
Beschadiging, vernieling en vermissing van de onder item 2 genoemde artikelen dient direct aan de
Kledingcommissie te worden gemeld;
Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient
dit direct na constatering gemeld te worden bij de kledingcoördinator van de kledingcommissie;
Wanneer naar het oordeel van de kledingcommissie verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het onder item 13
en 14 genoemde, kan door de kledingcommissie een eigen bijdrage worden opgelegd ter dekking van de door
NOVO geleden schade;
Slijtage door normaal gebruik tijdens het dient ook direct aan de kledingcommissie doorgegeven te worden.
De kleding wordt, indien mogelijk, gerepareerd dan wel vervangen;
Zonder toestemming van bestuur en kledingcommissie mogen wegens verplichtingen jegens sponsoren geen
teksten op de kleding worden aangebracht zoals bedrijfslogo’s;
De wedstrijdtenues worden na elke wedstrijd, bij voorkeur volgens een door het team op te stellen schema,
bij toerbeurt door een nader aan te wijzen persoon gewassen;
De uitgifte van de kleding vindt plaats door de kledingcommissie per team en zal ook verantwoordelijk zijn
voor de jaarlijkse inname van de wedstrijdtenues aan het einde van het seizoen;
Ieder lid tekent een speciaal formulier voor de door hem of haar ontvangen artikelen;
Bij opzegging van het lidmaatschap of bij tussentijds vertrek naar een andere club, dient eventueel in bezit
zijnde kleding schoon en compleet bij de kledingcommissie te worden ingeleverd;
De kleding dient uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen te worden, niet tijdens trainingen en is niet bedoeld
als vrijetijdskleding;
Als een speler bij een ander team meespeelt dan waar hij officieel is ingedeeld, dan dient de speler zelf zorg te
dragen dat er een tenue beschikbaar is;
Het eventueel omruilen van kleding dient via de kledingcommissie plaats te vinden;
Na afloop van het seizoen dient ieder lid er voor te zorgen dat de alle kledingstukken compleet worden
ingeleverd bij de kledingcommissie. Bij voorkeur dient dit plaats te vinden per team;
Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er sprake is
van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de betreffende speler
c.q. ouders of verzorgers. Een vermist shirt ad €40, een vermiste broek ad €35. Deze kosten zijn exclusief de
verplichte verzendkosten welke kunnen oplopen tot ca. €60;
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de Kledingcommissie.

Aldus vastgesteld door het bestuur van NOVO,
d.d
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Bijlage 2 - Financieel overzicht Kledingplan NOVO
(versie: 4J-3-11-2014)
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