Kledingregels TWC Het Snelle Wiel 2016-2018
Deze kledingregels maken onderdeel uit van het kledingcontract zoals ondertekend
bij het afhalen van het kledingpakket.

Op aanvraag

1) Kledingpakket
Het recht op kleding is volgens onderstaand overzicht geregeld:

Opmerkingen:
- Kleding wordt direct na uitreiken eigendom van de renner/begeleider, uitzonderingen hierop staan in
artikel 5.
- Prijzen zijn vastgesteld voor de seizoen 2016 t/m 2018.
- Toerleden ontvangen dit kledingpakket als ze voldoen aan de gestelde voorwaarden: minimaal 8
toerritten meerijden met de toerclub, berekend aan de hand van het gemiddelde van de laatste 3
jaren. Indien zij hier niet aan voldoen kunnen ze het pakket tegen kostprijs aankopen met recht op
restituie als aan de voorwaarde wordt voldaan. Dit alles op aangeven van de verantwoordelijke voor
de toerafdeling.
- Een jeugdrenner die aspirant-lid wordt van de vereniging ontvangt een kledingpakket te leen zoals
beschreven in de bovenstaande tabel waarbij het kledingpakket bestaat uit kleding van de
voorgaande kledingronde om zodoende deel te kunnen nemen aan de trainingen. Na maximaal 8
weken dient de keuze gemaakt te worden of het aspirant-lidmaatschap wel of niet omgezet wordt in
een definitief lidmaatschap.
Wanneer het nieuwe jeugdlid (de intentie heeft om) op korte termijn deel gaat nemen aan officiële
wedstrijden en een licentie heeft kan hij/zij de beschikking krijgen over kleding uit het huidige
kledingpakket. In andere gevallen valt de jeugdrenner onder de categorie ‘trainingslid’.
- Amateurs die gebruik maken van de mogelijkheid conform KNWU-reglement om in andere kleding
te fietsen krijgen geen beschikking over kleding (ook niet voor eventuele andere disciplines). Voor
het deelnemen aan verenigingstrainingen dienen zij zelf kleding aan te schaffen tegen kostprijs.
- Trainingsleden krijgen de beschikking over een beperkt pakket. Voor het deelname aan
verenigingstrainingen kunnen zij zelf extra kleding aanschaffen tegen kostprijs.
2) Kledingvoorschriften
- De kleding dient er altijd representatief uit te zien, dit is de verantwoordelijkheid van de
desbetreffende renner / begeleider zelf. Voor adviezen over wasvoorschriften kan contact gelegd
worden met het kledingbureau.
- Wedstrijdrenners wordt geadviseerd om de naam op het labeltje van het kledingstuk te schrijven óf
het kledingstuk te labelen.
- Het is niet toegestaan om de tassen/rugzakken zichtbaar te voorzien van een naam. Er zijn nummers
en labels aangebracht om ze van elkaar te kunnen onderscheiden.
3) Dragen van kleding
- Tijdens verenigingstrainingen en officiële wedstrijden is het dragen van de meest actuele HSWkleding verplicht.
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- Ook dienen renners en begeleiding de door de club ter beschikking gestelde vrijetijdskleding op
wedstrijd- en trainingsdagen te dragen.
Uitzondering hierop zijn:
- Eerder aangekochte HSW-kleding zonder sponsoropdruk uit de kledingronde 2013-2015.
- Toerleden hebben enkel tijdens georganiseerde ritten de verplichting de kleding van HSW te
dragen.
- Renners die uitkomen voor een erkende sponsorploeg (PTT, (P)CT, LST en LDT).
- Amateurs/sportklasse met toestemming voor het rijden in eigen kleding, HSW conformeert
zich aan het KNWU-beleid van de mogelijkheid tot vrijstelling.
Indien amateurs/sportklasse licentiehouders deel willen nemen aan clubtrainingen dienen zij
dit in de meest recente HSW-kleding te doen.
- Aspirant-leden jeugd krijgen voor de duur van het aspirant-lidmaatschap (max. 8 weken) de
mogelijkheid om (oude) kleding in bruikleen te nemen.
Het is niet toegestaan om andere sponsoren dan kledingsponsoren van HSW uit te dragen op de door
HSW ter beschikking gestelde faciliteiten.
Bij het niet naleven van deze regels kan de renner of renster het recht verspelen op het
clubkampioenschap en prijzengelden of zijn lidmaatschap verliezen (allen indien van toepassing).
4) Ruilen en kopen kleding
- Kapotte kleding a.g.v. valpartijen dient te worden ingeleverd om voor vervanging in
aanmerking te komen. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van 50% t.o.v. de kostprijs.
- Jeugdrenners die uit hun kleding gegroeid zijn kunnen kosteloos hun kleding ruilen.
- Bij versleten én verloren kledingstukken geldt dat men tegen kostprijs nieuwe kleding aan
moet schaffen.
- Voor de vervanging van zelf aangeschafte kleding, tassen, snelpakken en vrijetijdskleding
geldt altijd een eigen bijdrage van 100%.
- Extra kleding buiten de bovenstaande pakketten om kan aangeschaft worden via de daarvoor
beschikbare bestellijst.
5) Eigen bijdrage
Iedereen die rennerskleding ontvangt, m.u.v. door de vereniging aangewezen begeleiding, is verplicht
een eigen bijdrage te betalen. Elk lid wat kleding ontvangt is deze bijdrage verschuldigd, daarop is
geen korting van toepassing na 1 of 2 jaar.
Deze bijdrage is in bovenstaand schema terug te vinden. Bij het afhalen van de kleding ontvangt men
een betalingsstrook met daarop het te betalen bedrag en het bankrekeningnummer van HSW. Dit
bedrag dient binnen 1 week op de rekening van HSW te zijn bijgeschreven.
Gezien de beperkte onderlinge verschillen zijn renners bij een wijziging van afdeling geen extra eigen
bijdrage verschuldigd. Uitzondering hierop is het toetreden tot de selectie van de elite/beloften.
6) Inleveren kleding
Kleding wordt direct na uitreiken eigendom van de renners/toerders/begeleiders en er is geen
inleververplichting indien men stopt óf van categorie wisselt waardoor de inhoud van het
kledingpakket wijzigt.
Uitzonderingen hierop:
- Renners, toerders en begeleiders die overstappen naar een andere vereniging én;
- Renners die geen deel meer uitmaken van de selectie bij de elite/beloften.
Zij zijn op basis van het kledingcontract verplicht de teveel in bezit hebbende kleding uiterlijk binnen 1
maand na opzegging in te leveren bij kledingbeheer. Dit gebeurt zonder restitutie van de eigen
bijdrage. Ook is het mogelijk om de kleding over te nemen op basis van onderstaande rekensom.
Een overgang naar een andere vereniging wordt pas goedgekeurd nadat de kleding is ingeleverd.
Bij het in gebreke blijven heeft HSW op basis van het kledingcontract het recht om een vooraf bepaald
geldbedrag bij het lid te innen, en wel op basis van de volgende regeling:
e
Na 1 jaar: Nieuwwaarde van pakket -/- eigen bijdrage X 2/3 deel.
e
Na 2 jaar: Nieuwwaarde van pakket -/- eigen bijdrage X 1/3 deel.
Na 3 jaar: Geen verrekening.
7) Kledingbeheer –en depot
Het kledingbeheer wordt verzorgd door:
Heidi Coppelmans (06-20225621 / kledingbeheer@hetsnellewiel.nl).
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Het kledingdepot is in ons clubhuis op sportpark De Lemelvelden te Hapert.
Er is een vaste kledingavond, en wel op dinsdag van 19.00 uur tot 20.00 uur, doch enkel na afspraak.
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