
 

HVM Gedragsregels tenue versie 3 november 2020 

Gedragsregels tenue/trainingspak/sporttas 
 

 
1. Het verenigingstenue, de trainingspakken en sporttassen worden door de 

vereniging in bruikleen gegeven aan de coach/spelers. 
HET TENUE/TRAININGSPAK/SPORTAS BLIJFT EIGENDOM VAN H.V.M. 
 

2. Dit vereningingstenue, trainingspak en/of tas wordt aan het begin van het seizoen 
aan een team ter beschikking gesteld en dient aan het eind van het seizoen op 
verzoek en op een aangegeven tijdstip ingeleverd te worden. 
 

3. Het tenue dient gewassen te worden conform het wasvoorschrift dat in de 
tenuetas aanwezig is. 
 

4. Verantwoordelijkheden: 
a. Coach:  

i. Het dragen van het coachshirt/trui tijdens de wedstrijden. 
ii. Het tijdig ophalen van tenue/trainingspak/sporttas aan het begin van 

het seizoen 
iii. Het tijdig inleveren van tenue/trainingspak/sporttas aan het einde 

van het seizoen 
b. Speler:  

i. Het tenue/sporttas uitsluitend te gebruiken voor representatieve 
doeleinden tijdens trainingen, wedstrijden en toernooien. 
Het is VERBODEN de inbruikleen gegeven tenue/sporttas te 
gebruiken voor privé-activiteiten. 

ii. Het trainingspak mag eventueel ook gebruikt worden voor privé-
activiteiten, maar wel op een manier die respectvol is richting de 
sponsor (dus bijv. niet uit de hond uitlaten in het traingingspak). 

iii. Het tijdig inleveren van tenue/trainingspak/tas indien hij/zij 
gedurende het seizoen van team of club verandert. 
Alle kleding dient op dat moment bij de coach van het team dat 
hij/zij verlaat ingeleverd te worden. 
 

5. Bij vermissing of onherstelbare beschadiging van een onderdeel van het 
tenue/trainingspak/sporttas wordt de gebruiker aansprakelijk gesteld, tenzij de 
beschadiging is ontstaan als gevolg van aantoonbare overmacht, bijvoorbeeld 
kapot shirt tijdens de wedstrijd. 
De hier uit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de gebruiker. 
De gebruiker is dan een bedrag verschuldigd van: 

a. Shirt: € 25,00 (excl. kosten van het bedrukken) 
b. Broekje: € 16,00 
c. Trainingspak: € 60,00 (excl. kosten van het bedrukken) 
d. Tas: € 30,00 (excl. kosten van het bedrukken) 

Bij beschadiging en/of vermissing van het tenue/trainingspak/sporttas dient de 
speler/ster contact op te nemen met de coach, die vervolgens contact opneemt 
met de beheerder van de kleding 

 


