
Reglement Kledingfonds KV Fortuna 2019/2020 
 

Het kledingfonds stelt zich ten doel elk team te voorzien van een correct en uniform clubtenue. 

 

De sportkleding blijft eigendom van de vereniging. Voor het gebruik door de spelers is een reglement 

opgesteld. De spelers zijn verplicht dit reglement strikt na te volgen. Hierbij gelden de volgende 

regels: 

 

Artikel 1. 

Deelname aan het kledingfonds is verplicht voor ieder spelend lid. 

 

Artikel 2. 

De door het kledingfonds verstrekte kleding bestaat uit het volgende standaardpakket: 

1. Een wedstrijdshirt. 

2. Een broekje voor de mannelijke leden en een rokje voor de vrouwelijke leden. 

3. Een paar kousen/sokken éénmalig bij uitreiking kleding. 

4. Een trainingspak. 

 

Zaken die buiten het standaardpakket vallen, zoals sporttassen, inschietshirts en accessoires zijn 

afzonderlijk verkrijgbaar bij het kledingfonds. 

 

Artikel 3. 

Voor deelname aan het kledingfonds geldt een eigen bijdrage die per maand naast de contributie 

automatisch wordt geïncasseerd. Het bestuur van de vereniging kan bij aanvang van een nieuw 

seizoen de hoogte van de eigen bijdrage wijzigen. Het bestuur legt in dat geval een voorstel tot 

wijziging ter goedkeuring voor aan de Algemene Jaarvergadering. Een eventuele wijziging is niet van 

toepassing op reeds geïncasseerde bedragen. De actuele hoogte van de eigen bijdrage is opgenomen 

in de bijlage bij dit reglement. 

 

Artikel 4. 

De kleding is eigendom van de vereniging en wordt in bruikleen aan de spelers verstrekt. 

 

Artikel 5. 

De speler kan beschikken over de kleding zolang hij/zij spelend lid is van de vereniging en zolang de 

kleding voldoet aan de door de vereniging gestelde eisen. 

 

Artikel 6. 

Spelers van een gesponsord team krijgen via het Kledingfonds de beschikking over kleding met 

sponsor-opdruk. Wanneer een sponsor zich terugtrekt wordt de kleding met opdruk ingenomen en 

vervangen door kleding zonder opdruk of met opdruk van een eventuele nieuwe sponsor. Wanneer een 

speler een gesponsord team verlaat wordt de kleding met opdruk eveneens ingenomen. De speler 

ontvangt in plaats daarvan kleding zonder opdruk. 

 

Artikel 7. 

De Kledingcommissie beheert de kleding van het Kledingfonds, bestelt nieuwe kleding, controleert of 

kleding die wordt ingeleverd nog voldoet aan de door de vereniging gestelde eisen en beslist over 

inzetbaarheid daarvan. 

Het financieel beheer van het Kledingfonds berust bij de penningmeester van de vereniging. 

 

Artikel 8. 

De coaches/trainers en/of teamouders ondersteunen desgevraagd de Kledingcommissie bij de 

praktische uitvoering. 

 

Artikel 9. 

Verstrekte kleding mag uitsluitend worden gebruikt tijdens wedstrijden van KV Fortuna en tijdens de 

training. Het is niet toegestaan de kleding “op straat” of bij andere gelegenheden te dragen, tenzij de 

Kledingcommissie daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. 

 

  



Artikel 10. 

Het is niet toegestaan nummers, namen of andere uitingen op de verstrekte kleding te (laten) 

drukken, schrijven of bevestigen. 

 

Artikel 11. 

De speler is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de verstrekte kleding. Bij vermissing 

of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik worden kosten in rekening gebracht 

ter hoogte van de vervangingswaarde van de vermiste of beschadigde kledingstukken. 

 

Artikel 12. 

Indien tijdens een wedstrijd schade aan de korfbalkleding ontstaat, moet dit direct na afloop van de 

wedstrijd door de speler bij de teamleider(s) te worden gemeld. Deze stelt zo spoedig mogelijk de 

Kledingcommissie hiervan op de hoogte. Voor schade aan de kleding die tijdens een wedstrijd is 

ontstaan, wordt de speler niet aansprakelijk gesteld, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. De 

beslissing hierover ligt in laatste instantie bij het bestuur van de vereniging. 

 

Artikel 13. 

Bij het wassen van de kleding dient het wasvoorschrift strikt in acht te worden genomen. Wanneer 

kleding als gevolg van verkeerd wassen en/of drogen zodanig is beschadigd of verkleurd dat de kleding 

niet meer aan de door de vereniging gestelde eisen voldoet, kan de gebruiker daarvoor aansprakelijk 

worden gesteld. De beslissing hierover ligt in laatste instantie bij het bestuur van de vereniging. 

 

Artikel 14. 

Wanneer de kleding van een speler buiten zijn of haar schuld niet meer voldoet aan de door de 

vereniging gestelde eisen, wordt de kledingset geheel of gedeeltelijk ingenomen en worden de 

betreffende kledingstukken vervangen door exemplaren die wel aan de eisen voldoen.  

 

Artikel 15. 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Kledingcommissie in overleg met het bestuur 

van de vereniging. 

 

Artikel 16. 

Met de betaling van de eigen bijdrage verklaart de gebruiker van de beschikbaar gestelde kleding zich 

akkoord met de bepalingen van dit kledingfondsreglement. 

 

Artikel 17. 

Wanneer kleding voor rekening van de gebruiker moet worden vervangen om redenen zoals 

omschreven in de artikelen 11, 12 en 13, wordt de vervangingswaarde van de betreffende kleding in 

rekening gebracht. 

De actuele vervangingswaarde van de diverse onderdelen van de standaard kledingset is vermeld in de 

bijlage bij dit reglement. 

 

Bijlage bij het reglement Kledingfonds KV Fortuna seizoen 2019/2020 

Eigen bijdrage voor deelname aan het Kledingfonds is vastgesteld op 5 euro per maand. Dit bedrag 

wordt tegelijk met de contributie geïnd. 

Vervangingswaarde kledingstukken standaard kledingset: 

 

 Junior 128 t/m 164 Senior S t/m XXL 34 t/m 44 

Wedstrijdshirt 27,95 32,95 

Trainingsjack 34,95 39,95 

Trainingsbroek 24,95 29,95 

Broekje 14,95 14,95 

Rokje 34,95 34,95 

Sokken/kousen 10,00 10,00 

 

 


