
KLEDINGREGLEMENT
ZVBB’21 heeft een kledingfonds met bijbehorend reglement. Onder kleding wordt verstaan: Een ZVBB’21 
shirt, zwarte Hummelbroek en Hummelsokken. De broeken en sokken worden aan alle spelende leden in 
bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van de vereniging. Naast een broek en sokken krijgt ieder team
een tas met shirts. Deze shirts worden niet individueel uitgedeeld maar blijven in één tas bij elkaar.

Het kledingfonds valt onder de verantwoordelijkheid van de handbalcommissie (HC). Aangezien de 
sportkleding geen eigendom is van een lid, is het goed te weten welke regels er gelden bij het gebruik van 
de sportkleding. Daarom zijn de volgende regels vastgesteld:

1. De kleding mag uitsluitend gedragen worden tijdens wedstrijden van ZVBB’21.
2. De kleding mag niet gedragen worden in privétijd, tijdens trainingen of andere gelegenheden 

tenzij daarvoor expliciet toestemming is gegeven door de HC. 
3. Broekjes en sokken blijven ook na afloop van het seizoen in het bezit van de leden en kunnen 

omgewisseld worden bij de volgende situaties;
a. De kleding is te klein
b. De kleding is versleten

De kleding kan in afstemming met je coach bij de materiaalbeheerder omgeruild worden.
4. Als tijdens de wedstrijd schade is ontstaan aan de kleding dient dit direct na de wedstrijd gemeld 

te worden door de speelster of coach via een mail aan de materiaalbeheerder. Hierbij dient ook 
zo goed mogelijk de oorzaak omschreven te worden.

5. Voor schade die ontstaat tijdens de wedstrijd, zal een speelster niet verantwoordelijk worden 
gehouden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit ter beoordeling van de HC.

6. Indien een broekje of paar sokken kwijt is, moet het lid deze zelf aanschaffen via de clubwebshop 
op onze website. Het is niet toegestaan om een ander type broekje of sokken aan te schaffen en 
hiermee wedstrijden te spelen.

7. Als een lid stopt of opgenomen wordt in de selectie van Dames 1, dan moet het broekje en de 
sokken worden ingeleverd bij de coach van het betreffende elftal.

8. Shirts zijn ook in bruikleen, maar worden niet individueel uitgedeeld. Dit om te voorkomen dat 
gastspelers geen shirt hebben. Daarnaast is het beter voor het kleurbehoud dat alle shirts tegelijk
gewassen worden.

9. Aan het einde van het seizoen dient de tas met shirts te worden ingeleverd. Bij vermissing van 
een shirt of meerdere shirts worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij het team. 

Shirtsponsoring

10. Leden kunnen sponsoren aandragen, welke na overeenkomst met de HC vermeld worden op de 
kleding. De HC houdt zicht het volledige recht toe om sponsoren toe te voegen aan kleding van 
welk elftal en individueel lid dan ook. 

11. Zonder toestemming van de HC is het niet toegestaan zelf sponsoren toe te voegen op de kleding 
of andere teksten of uitingen.

12. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de handbalcommissie. 

Met sportieve groet,

Handbalcommissie ZVBB’21


