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Op basis van de ervaringen van UFC Utrecht en op grond van kostenoverwegingen heeft het bestuur een 
kledingplan opgesteld. Het plan voorziet in de directe behoefte van de vereniging aan sportkleding, maar 
houdt ook rekening met de kosten voor haar leden. Voor onze vereniging is de clubkleding het 
visitekaartje. Wij willen graag dat elk team er goed uitziet en we willen laten zien dat we met overtuiging in 
het veld staan. Een goed verzorgde kledingset zal die houding ondersteunen.  
 
Samengevat heeft dit geresulteerd in een plan waarin de kledingkosten per jaar zullen liggen tussen de 
15,00 en 25,00 euro. De kledingset blijft daarbij eigendom van de vereniging en de vereniging zorgt, 
indien nodig, voor vervanging bij slijtage of beschadigingen.  
 
Onze kledingregeling beschrijft de volgende zaken: 
 
Sportkleding 

1. Een kledingset bestaat uit een shirt met daarop gedrukt het logo van HFC-Heroes en onze 
naam en een bijpassende sportbroek (met of zonder binnenbroek); 

2. De teamleden moeten zelf voor lange witte sokken zorgen (lange sokken zijn goed tegen 
harde ballen en sticks!). De sokken zitten niet standaard in de set vanwege slijtage en 
vanwege persoonlijke voorkeuren voor pasvorm en de soort stof. 

3. Kledingset-1,  voor F,E,D: kleinere maten en is voorzien van het HFC_Heroes-logo en onze 
naam, maar heeft geen rugnummer; 

4. Kledingset-2,  voor C,B,A,S: grotere maten, is voorzien van het HFC_Heroes-logo en onze 
naam en heeft een verplicht rugnummer. 

5. De kleding voor de goalies valt onder de kledingregeling. Een uitrusting wordt in bruikleen 
gegeven aan een actieve goalie. Dit vanwege het regelmatig wassen van de kleding. 

Gebruik 

1. De kledingset blijft eigendom van de vereniging; 
2. De vereniging zorgt voor de juiste maten van de kleding; 
3. De kledingregeling geldt alleen voor competitiespelende leden; 
4. Alleen een competitiespelende goalie kan aanspraak maken op een bruikleen goalie 

uitrusting; 
5. Bij toerbeurt neemt een team-ouder de wasbeurt van de kleding op zich; 
6. De team-ouder is verantwoordelijk voor verlies van de kleding (WA-verzekering); 
7. De team-ouder is verantwoordelijk voor beschadiging (verkleuren) van de kleding door het 

wassen (WA-verzekering); 

Kosten 

1. De kledingkosten gelden per jaar (volledig seizoen): F,E,D: 15,00 euro / C,B,A,S: 25,00 euro  
2. Vanwege de investering die nodig is voor de aanschaf van de kleding geldt de 

kledingbijdrage bij vooruitbetaling telkens voor drie jaren. In het vierde jaar is een lid dus 
weer een kledingbijdrage verschuldigd. Het bedrag van de kledingbijdrage bedraagt dus per 
competitie spelend lid: F,E,D: 45,00 euro / C,B,A,S: 75,00 euro 

3. Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt restitutie plaats van de kledingbijdrage op basis 
van resterende jaarbijdragen; dus na 1 jaar 2/3 deel; na 2 jaren 1/3 deel; na drie jaar is er geen 
restant meer. 

4. Na inschrijving voor de competitie is de kledingbijdrage verplicht en start de kledingregeling. 

Het kledingbedrag zal net zoals de contributie via automatische incasso worden geïnd. Ouders die over 
een H-pas (U-pas) beschikken, kunnen de kledingbijdrage vergoed krijgen. Wel moeten zij dan even hun 
pasnummer aan ons doorgeven.  
 
Laatste wijziging tekst: 16-08-2016.  
 


