Kledingreglement Korfbalvereniging Tilburg
1
Ten aanzien van de door Korfbalvereniging Tilburg (verder KVT) aan haar leden
verstrekte sportkleding gelden de volgende regels.
2
KVT kent een kledingfonds. Bekostiging van het kledingfonds vindt plaats door
betaling van een maandelijkse bijdrage die is verwerkt in de contributie van de leden die op
basis van het kledingfonds sportkleding door KVT verstrekt krijgen.
3
Aanpassing van de (maandelijkse) bijdrage door leden aan het kledingfonds kan
slechts geschieden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering van KVT.
4
KVT behoudt de eigendom van de door haar aan leden uit hoofde van het
kledingfonds verstrekte sportkleding.
5
De leden danwel, ingeval van minderjarigheid van leden, hun wettelijk
vertegenwoordiger/verzorger, aan wie sportkleding is verstrekt, zijn verplicht zorgvuldig met
de sportkleding om te gaan. De kleding dient volgens wasvoorschrift te worden gewassen.
6
De sportkleding mag uitsluitend worden gedragen voor het spelen van
competitiewedstrijden veld en zaal alsmede voor het spelen van door de KVT georganiseerde
oefenwedstrijden, danwel tijdens toernooien. In het bijzonder geldt dat de sportkleding niet
mag worden gedragen tijdens trainingen.
7
Schade aan de sportkleding dient onmiddellijk te worden gemeld bij de
kledingcommissie. Voor schade die is ontstaan tijdens en door het gebruik waarvoor de
sportkleding bestemd is, artikel 6, is het lid niet aansprakelijk tenzij sprake is van opzet of
grove schuld.
8
Ingeval van diefstal of vermissing van de sportkleding dient daarvan onmiddellijk
melding te worden gemaakt aan de kledingcommissie. Indien blijkt dat dit het gevolg is van
onzorgvuldige omgang van het lid met de sportkleding, kan het lid aansprakelijk worden
gesteld voor vergoeding van de sportkleding.
9
Het lid aan wie sportkleding is verstrekt is verplicht deze op eerste verzoek af te geven
aan KVT. Het lid is gehouden om bij beëindiging van het lidmaatschap van KVT de
sportkleding direct in te leveren bij KVT.
10
De leden aan wie sportkleding ter beschikking is gesteld dienen zich te houden aan
aanwijzingen van de kledingcommissie ten aanzien van die sportkleding.
11
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, gehoord de
kledingcommissie.

Vastgesteld door het bestuur KVT op 20 november 2008

