Huisregels VV SEC sponsorkleding
Beste SECcers,
Dankzij de steun van een aantal sponsoren zijn verschillende teams voorzien van trainingspakken en
tassen. Om verwarring omtrent het gebruik van deze sponsorartikelen te voorkomen hebben we
enkele regels opgesteld waar iedere SECcer zich aan dient te houden.
* De gesponsorde artikelen (trainingspakken en tassen) zijn ter beschikking gesteld aan het team en
blijven ten alle tijden bezit van het team. Bij overplaatsing naar een ander team of vertrek van de
vereniging dienen tassen en trainingspakken schoon en in goede staat ingeleverd te worden bij de
trainer/coach van het team.
* De gesponsorde artikelen zijn bedoeld voor gebruik tijdens trainingen en wedstrijden. Wanneer de
artikelen buiten deze gelegenheden om, in een privésetting, worden gebruikt en daarvan schade
ondervinden zullen de kosten van reparatie voor rekening van het SEC-lid zijn.
* Aan het einde van elk seizoen dienen tassen en trainingspakken schoon en in goede staat te
worden ingeleverd bij de trainer/coach van het team. Deze zorgt ervoor dat e.e.a. bij de
kledingcommissie terecht komt die alle artikelen zal controleren op eventuele schade en zal indien
nodig zorg dragen voor reparatie en/of vervanging.
Gedurende de periode dat je een trainingspak in bruikleen hebt, gaan wij ervan uit dat je op de juiste
manier zorg draagt voor het onderhoud van het pak. D.w.z. dat je het pak regelmatig wast volgens
de aangegeven voorschriften. Deze staan natuurlijk in de kaartjes in het pak, maar voor de
duidelijkheid zetten we de belangrijkste voorschriften hier nog even op een rij:
* was de kleding op maximaal 40 graden Celcius
* was de kleding altijd binnenste buiten
* kleding NIET in de droger.
Mochten er vragen zijn over deze regels m.b.t. gebruik van sponsorartikelen, dan horen wij dat
graag.
Sportieve groet,
Manuel van den Berg & Bren Bijlard – kledingcommissie VV SEC

