Veel gestelde vragen Kledingplan
Hoe kom ik als (nieuw) lid aan clubkleding van CVV Zwervers?
Elk spelend lid krijgt bij aanvang van het seizoen 2018-2019 de wedstrijdkleding uitgereikt door
de kledingcommissie.
Mijn kleding is te klein, wat moet ik doen?
Meld bij de kledingcommissie via kleding@cvvzwervers.nl dat je kleding te klein is. Je kunt dan
je kleding omruilen bij de kledingcommissie op woensdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur of
op afspraak.
Mijn kleding is stuk, wat moet ik doen?
Meld bij de kledingcommissie via kleding@cvvzwervers.nl dat je kleding kapot is. De
kledingcommissie bepaalt hoe de beschadiging wordt opgelost.
Mijn kleding is kwijt geraakt, wat moet ik doen?
Vraag eerst al je teamgenoten en de begeleiding van je team of deze misschien iets gevonden
hebben. Als het kledingstuk echt niet meer terug te vinden is, dan meld je dit bij de
kledingcommissie via kleding@cvvzwervers.nl. De kosten van het vermiste kledingstuk wordt
door de vereniging bij jou in rekening gebracht.
Ik heb een kledingstuk gevonden, wat moet ik hier mee doen?
Vraag eerst bij je teamgenoten of die misschien een kledingstuk missen. Zo niet, stuur dan een
mail naar kleding@cvvzwervers.nl.
Vervalt de eigen bijdrage in het kledingplan zodra mijn elftal wordt gesponsord?
Nee, deze vervalt niet. Er kan geen teamsponsor meer zijn van een wedstrijdtenue. De hele
vereniging heeft dezelfde naam op het shirt. Namelijk de naam van Vrienden van Sophia
(Sophia kinderziekenhuis)
Wie is verantwoordelijk voor de kleding?
Dat is het lid zelf. Wij gaan ervan uit dat iedereen naar eer en geweten handelt. De kleding is
een grote kostenpost voor alle leden en de vereniging. Dit betekent dat wij ervan uit gaan dat
leden elkaar aanspreken op eventueel ongewenst gedrag.
Als leider heb ik de verantwoordelijkheid voor de team tas. Er is een kledingstuk kapot. Wat
moet ik doen?
Als je het kapotte item inlevert dan krijg je, mits de schade niet is ontstaan door oneigenlijk
gebruik, een nieuw exemplaar. Gooi de kleding nooit weg. Meld de schade bij de
kledingcommissie via kleding@cvvzwervers.nl
Ik ben het niet eens met het kledingplan. Wat moet ik nu doen?
Het kledingplan is goedgekeurd in de algemene ledenvergadering. De leden hebben de
gelegenheid gehad om bezwaren kenbaar te maken. Er is echter geen enkele (kritische)
opmerking binnengekomen. Daarom is het plan vastgesteld.

Wat gebeurt er als ik besluit mijn lidmaatschap te beëindigen?
Het lidmaatschap dien je op te zeggen door het digitale opzegformulier op de website in te
vullen en heeft tot gevolg dat je alle ontvangen kleding bij de kledingcommissie dient in te
leveren. Wanneer er iets ontbreekt of als je iets kapot inlevert, zonder dat je hier in een eerder
stadium melding van hebt gemaakt, dan wordt dit door de vereniging bij jou in rekening
gebracht.

Indien het lidmaatschap gedurende het seizoen/in de loop van het verenigingsjaar eindigt
gelden de contributieregels die ook op de website staan.

Er zijn nog teams die hebben gesponsorde kleding. Wat gebeurt daarmee?
Teams waarvan de sponsorkleding nog goed is zal nog worden gedragen. De
kledingcommissie zal samen met het bestuur bepalen voor welke teams dat dit nog geldt. Ook
zal voor die teams worden vastgesteld hoe lang die kleding nog mag worden gedragen.
Wie is verantwoordelijk voor de teamtas?
Voor die teams die nog een teamtas hebben is de leiders/trainer verantwoordelijk voor de
teamtas. Hij zorgt na elke wedstrijd dat het tenue compleet is en maakt een schema voor wie
de tas mee naar huis krijgt om te wassen.
Wat zijn de wasvoorschriften voor de kleding
Wassen op maximaal 30 graden. Kleding binnenste buiten wassen en NIET in de droger
stoppen.
Ik heb een andere vraag die niet in deze lijst voorkomt, wat moet ik doen?
Je kunt contact opnemen door een email te sturen naar kleding@cvvzwervers.nl
en de kledingcommissie probeert je vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Ik kan pas mijn kleding ophalen NADAT ik al een eerste wedstrijd (oefen of beker) heb
gespeeld. Wat moet ik dan doen?
In principe kun je spelen in het oude tenue. Als je dat niet hebt kun je de kledingcommissie
mailen met de vraag of je het tenue eerder kunt ophalen. De kledingcommissie is er vanaf 27/8
van maandag t/m donderdag.
Mag ik nog in het oude tenue spelen?
Dat mag tot uiterlijk 1 oktober. Behalve die teams die die van het bestuur toestemming hebben
gekregen om nog het oude gesponsorde tenue te dragen (zijn 6 teams van 53).
Er zijn spelers die geen mail hebben gehad. Hoe kan dat?
Iedereen die spelend lid was op 5 augustus heeft een email gekregen. Als het emailadres niet
juist was hebben we dat retour gekregen en gaan we dat uitzoeken. Leden die na 5 augustus
lid zijn geworden zullen de mail later krijgen of kunnen op basis van de planning die op de
website staat het tenue ophalen.

