Aan: alle spelende leden van Gemini
Over: niesw wedstrijdshirt

Beste,
We zijn trots om je vandaag het nieswe wedstrijdshirt te ksnnen geven. Hopelijk heb je er jaren
plezier van. Voor de goede orde zetten we nog enkele afspraken hierover op papier:
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Het shirt heb je voor de komende 3 jaar in brsikleen en is eigendom van de vereniging. Na die
periode beslsit het bestssr of de shirts nog langer gebrsikt worden of dat er nieswe moeten
komen. In dat laatste geval beslsit het bestssr of dit shirts josw eigendom wordt.
Elke spelend lid betaalt per maand een bedrag van €1,50 voor het shirt. Dit bedrag wordt
astomatisch bij de contribstie geïnd.
De shirts worden geleverd in een teamtas. Na elke wedstrijd gaat het shirt (ongewassen) tersg
in de teamtas. Een teamlid (of osder) neemt de tas mee om te wassen en zorgt dat bij aanvang
van de volgende wedstijd (of bij vertrek in geval van sitwedstrijd) de shirts schoon beschikbaar
zijn. In elke teamtas zit een wasvoorschrift.
De trainer van elk team zorgt dat er iemand wasbesrt heeft (dat kan wekelijks, maandelijks of
per seizoen).
Indien door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat,
wordt het team of het individsele lid daarvoor aansprakelijk gesteld en worden de kosten in
rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag. Dit ter beoordeling van de
kledingcommissie.
De kleding mag sitslsitend tijdens een korfbalwedstrijd van A&CKV Gemini worden gebrsikt en
dss niet tijdens de training.
Iedere gebrsiker is verplicht om zorgvsldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of
beschadiging ten gevolge van onjsist of onzorgvsldig gebrsik van de kleding, worden ten laste
van het team/individs kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag welke
vermeld staan op A&CKV Gemini website of afspraak met kledingleverancier.
Wanneer er schade ontstaat tijdens een wedstrijd, zal de speler niet aansprakelijk worden
gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schsld. Deze schade dient direct gemeld te worden
aan de kledingcommissie. De kledingcommissie beoordeelt of er sprake is van schsld.
Zie de website voor de volledige voorwaarden.
De kledingcommissie bekijkt jaarlijks of de teamtassen nog compleet zijn, of er shirts toe zijn aan
vervanging en zorgt dat er weer complete tassen klaarstaan voor het nieswe seizoen.
Ben je tijdens een seizoen sit je shirt gegroeid, neem dan contact op met de kledingcommissie
voor passende maat.

We wensen jsllie veel speelplezier!
Namens de kledingcommissie: Esther Hsisjes
kledingcommissie@gemini-korfbal.nl of 06 11 56 72 90

