
 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE 
 
Artikel 1. Algemene bepalingen ........................................................................................................... 1	  
Artikel 2. Uitreiking trainingspak .......................................................................................................... 1	  
Artikel 3. Waarborgsom ....................................................................................................................... 1	  
Artikel 4. Gebruikersvergoeding .......................................................................................................... 1	  
Artikel 5. Inleveren van het trainingspak .............................................................................................. 1	  
Artikel 6. Beschadiging, vernieling en vermissing ................................................................................ 2	  
Artikel 7. Aanvullende bepaling ........................................................................................................... 2	  
Artikel 8. Wijziging van het kledingreglement ...................................................................................... 2	  
 



KLEDINGREGLEMENT 
 

 

 

 1  

Artikel 1. Algemene bepalingen 
1. Een in dit reglement beschreven trainingspak bestaat uit een trainingspak voorzien van 

sponsoropdruk. 
2. Een uit te reiken trainingspak verkeert te allen tijde in goede staat, maar behoeft door verloop 

van leden niet altijd nieuw te zijn. 
3. Het trainingspak blijft eigendom van TurnAround. 
4. Het is niet toegestaan het trainingspak uit de lenen aan derden. 
5. De leden dienen het trainingspak goed te onderhouden en indien nodig gedegen te repareren. 
6. Het trainingspak mag uitsluitend tijdens wedstrijden op de wedstrijdlocatie worden gedragen.  
7. Het trainingspak dient op eerste aanvraag van TurnAround direct – in goede staat en schoon – 

te worden ingeleverd. 
8. Het trainingspak wordt in elk geval ingenomen als het lid: 
 a. stopt met deelname aan de selectie, 
 b. zijn/haar lidmaatschap bij TurnAround opzegt. 
9. Het trainingspak wordt ingekocht door TurnAround., waarbij leden jaarlijks een 

gebruikersvergoeding dienen te betalen volgens het in artikel 4 bepaalde. 
 
Artikel 2. Uitreiking trainingspak 
1. Om een trainingspak aan te vragen dient een lid zich te melden bij de selectieleiding. 
2. De uitreiking van het trainingspak vindt plaats in overleg tussen het lid en de selectieleiding. 
3. Bij het in ontvangst nemen van het trainingspak dient te worden getekend voor het in goede 

orde ervan ontvangen. Ondertekening impliceert eveneens dat akkoord wordt gegaan met de 
voorwaarden zoals gesteld in dit kledingreglement. 

 
Artikel 3. Waarborgsom 
1. Na ondertekening van de akkoordverklaring dient de waarborgsom voldaan te worden. 
2. De waarborgsom van € 40,00 dient te worden gezien als borgstelling voor een goed 

onderhoud van het trainingspak en dient nieuwe aanschaf van trainingspakken te garanderen. 
3. Mocht een lid onverhoopt stoppen met het uitkomen op wedstrijden of zijn/haar lidmaatschap 

bij TurnAround beëindigen dan kan de waarborgsom overeenkomstig artikel 5 worden 
uitgekeerd aan het lid. 

4. Op het moment dat het sponsorcontract met de huidige sponsor verloopt zal de waarborgsom 
van de leden worden ingezet als nieuwe waarborgsom voor een nieuw sponsorcontract. 

5. Op het moment dat geen geschikte sponsorovereenkomst kan worden gesloten komt de 
waarborgsom toe aan de vereniging en zal deze worden ingezet voor de aanschaf van nieuwe 
trainingspakken voor de leden. 

 
Artikel 4. Gebruikersvergoeding 
1. De maandelijkse bijdrage in het kledingfonds bedraagt € 4,00 en is meegenomen in de 

maandelijkse contributie. 
2. De maandelijkse bijdrage kan worden verhoogd indien daar noodzaak toe is. Dit is ter 

besluitvorming aan de algemene ledenvergadering. 
 
Artikel 5. Inleveren van het trainingspak 
1. Mocht een lid onverhoopt stoppen met het uitkomen op wedstrijden of zijn/haar lidmaatschap 

bij TurnAround beëindigen dan gelden de volgende voorwaarden: 
 
 a. Het door TurnAround beschikbaar gestelde trainingspak dient te worden ingeleverd. 
 b. Indien het trainingspak in goede staat wordt ingeleverd ontvangt het lid de € 40,00 
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borgstelling retour. 
2. Ook ingeval een lid uit zijn/haar kleding is gegroeid gelden de bepalingen van dit artikel, 

waarna een nieuw trainingspak wordt uitgereikt overeenkomstig artikel 2. 
 
Artikel 6. Beschadiging, vernieling en vermissing 
1. Van de leden van TurnAround wordt verwacht dat zij het trainingspak netjes zullen behandelen 

en de verantwoording hiervoor zullen dragen. 
2. Het is de leden niet toegestaan de in artikel 1a genoemde artikelen te dragen op andere 

momenten dan een verenigingswedstrijd, competitiewedstrijd of ander toernooi waar vanuit 
verenigingsverband door TurnAround aan wordt deelgenomen. 

3. Ingeval van beschadiging, vernieling of vermissing van de in artikel 1a genoemde artikelen 
moet dit direct aan de selectieleiding worden gemeld. 

4. De selectieleiding zal onderzoeken of verwijtbaar gedrag ten grondslag ligt aan het in lid c 
vermelde. 

5. De selectieleiding zal een advies uitbrengen aan het bestuur inzake het in lid c vermelde. 
6. Wanneer naar zowel het oordeel van de selectieleiding als het bestuur verwijtbaar gedrag de 

oorzaak is van het onder lid c genoemde, kan door de penningmeester een vergoeding worden 
ingehouden ter dekking van de door TurnAround geleden schade. 

7. De hoogte van de bijdrage is gelijk aan de door TurnAround gemaakte kosten voor 
heraanschaf. 

	  
Artikel 7. Aanvullende bepaling 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in alle gevallen waarin onduidelijkheid 
bestaat omtrent de uitvoering van dit reglement, beslist het bestuur na overleg met de 
selectieleiding. 
 
Artikel 8. Wijziging van het kledingreglement 
Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, genomen 
met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 
Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet ten minste drie weken voor de datum van de 
algemene vergadering op de gebruikelijke wijze aan de leden zijn bekendgemaakt. 
Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de 
algemene vergadering het besluit daartoe heeft genomen. 
 
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van ......................... 
 
Het bestuur: 
 
 
…………........................................, voorzitter 
 
 
......................................................, secretaris 
 
 
......................................................, penningmeester 


