
KLEDINGREGLEMENT K.V. AMICITIA     

 
 
 
 
I. K.V. Amicitia stelt per team een teamtas, wedstrijdshirts en inschietshirts ter 

beschikking. Deze zijn en blijven eigendom van de vereniging en worden aan het begin 
van ieder seizoen via de trainers verstrekt. Het desbetreffende team is gezamenlijk met 
de trainer verantwoordelijk voor de teamtas en shirts.  

 
II. K.V. Amicitia stelt voor spelers van bepaalde teams sporttassen en presentatiepakken 

ter beschikking. Deze zijn en blijven eigendom van de vereniging en worden aan het 
begin van ieder seizoen persoonlijk aan de spelers verstrekt. Iedere speler is zelf 
verantwoordelijk voor de sporttas en het presentatiepak. Hiervoor dient dan ook bij 
ontvangst van de kleding een gebruikersovereenkomst te worden ondertekend.  

 

III. K.V. Amicitia stelt voor trainers en andere begeleiders een shirt en jas beschikbaar. Deze 
zijn en blijven eigendom van de vereniging en worden aan het begin van ieder seizoen 
persoonlijk aan de trainers en begeleiders verstrekt. Iedere trainer/begeleider is zelf 
verantwoordelijk voor deze kleding. Hiervoor dient dan ook bij ontvangst van de kleding 
een gebruikersovereenkomst te worden ondertekend.  

 
Voor het gebruik van de kleding is een aantal regels opgesteld: 
1. De wedstrijdshirts worden na iedere wedstrijd door de leider (of een door de 

trainer/leider aangewezen persoon) ingenomen en gecontroleerd en weer in de teamtas 

gedaan. 

2. Iedere speler is verplicht het inschietshirt te dragen in de warming up voor de wedstrijd. 

3. Iedere speler die in het bezit is van een presentatiepak is verplicht deze te dragen in de 

warming up voor de wedstrijd. 

4. Zonder toestemming van het bestuur mogen er geen teksten, wijzigingen of andere 

uitingen worden aangebracht op de beschikbaar gestelde kleding. 

5. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Vermissing en 
beschadiging van de kleding dient door de gebruiker direct te worden gemeld via 
sponsoring@amicitianu. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of 
onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden de herstel- of vervangingskosten bij de 
gebruiker in rekening gebracht. Bij vervanging betreft dat de waarde van het 
aanschafbedrag. 

6. Roken in clubkleding is ten strengste verboden. 
7. De presentatiepakken zijn ter beschikking gesteld voor het dragen naar en van de 

wedstrijden en/of promotiedoeleinden. Het is verboden om deze anders dan bij 
genoemde activiteiten te dragen.  

8. Indien tijdens een wedstrijd kleding beschadigd is geraakt, dient de trainer dit dezelfde 
dag nog te melden via sponsoring@amicita.nu. Alleen indien er opzet of grove schuld 
door eigen toedoen is, wordt de schade verhaald op de gebruiker. 



9. Bij vermissing van wedstrijdkleding of geconstateerde schade aan de kleding anders dan 
hiervoor bedoelt, dient de trainer dit direct na constatering te melden via 
sponsoring@amicitia.nu.  

10. Aan het einde van het korfbalseizoen dienen alle ter beschikking gestelde kleding en 
tassen compleet en schoon te worden ingeleverd op een hiervoor nader aan te geven 
tijdstip. De kosten voor ontbrekende en/of beschadigde kleding worden bij de gebruiker 
in rekening gebracht. 

11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het sponsoringteam en/of het  
bestuur van K.V. Amicitia. 

12. De vervangingswaarde van de kleding is de hoogte van de aanschafwaarde van de 
kleding. Hieronder volgt een overzicht van de aanschafwaarde van de kleding. 

• Wedstrijdshirt incl. clublogo: € 50,- excl. eventuele meerkosten bedrukking sponsor 

• Inschietshirt incl. clublogo en logo hoofdsponsor: € 50,- 

• Jack presentatiepak incl. clublogo en bedrukking sponsor: € 50,- 

• Broek presentatiepak incl. clublogo en bedrukking sponsor: € 38,- 

• Teamtas incl. clublogo: € 25,- excl. eventuele meerkosten bedrukking sponsor 

• Sporttas incl. clublogo en bedrukking sponsor: € 38,- 
 

NB: prijswijzigingen voorbehouden van leverancier(s) en/of bedrukkingskosten. 
 
Het bestuur van K.V. Amicitia, 
 


