
 

 

AFSPRAKEN CLUBKLEDING   

 
 
WANNEER NIEUWE CLUBKLEDING DRAGEN 

• In trainingen is het dragen van clubkleding gewenst.  

• Bij deelname aan club- en regionale wedstrijden is het dragen van clubkleding verplicht. 
 
Met deze regels staan wij garant voor de belangen van onze sponsoren die op de kleding 
vermeld staan. Als sporter vertegenwoordig je de club en haar sponsoren tijdens wedstrijden, 
clubtrainingen en vrije trainingen. Je bent herkenbaar via de clubkleding waarop ook de 
sponsoren vermeld staan. Wij verwachten van elk lid goed gedrag tijdens het dragen van de 
clubkleding, zowel binnen als buiten verenigingsverband. 
 
Van deze verplichting kan alleen afgeweken worden, in overleg met het bestuur, indien een lid 
tevens lid is van een trainings- of wedstrijdgroep op landelijk niveau en het lid als gevolg 
daarvan verplicht is andere kleding te dragen.  
 
Het dragen van oude clubkleding is met ingang van 1 januari 2023 niet meer toegestaan. 
 
 
KORTINGSREGELING 
Skeelerclub Oldebroek hanteert een kortingsregeling voor de aanschaf van een kledingpakket. 
 
 
DEELNEMERS REGIONALE EN LANDELIJKE COMPETITIES 
Daarnaast ontvangen deelnemers aan de regionale en landelijke competities per seizoen één 
clubskeelerpak gratis, mits voorradig. In geval van kapotte kleding door een valpartij tijdens 
clubtraining of wedstrijd, dan kunnen zij een vervangend skeelerpak verkrijgen tegen een 
gereduceerde prijs aanschaffen, mits voorradig. 
 
 
LOOPTIJD SPONSORING 
De looptijd van de sponsoring bepaald ook hoe lang bepaalde clubkleding gedragen mag 
worden tijdens trainingen en wedstrijden. De afspraak met stoppende sponsoren is dat leden 
van Skeelerclub Oldebroek nog één jaar het recht hebben om in de betreffende kleding deel 
te nemen aan trainingen en wedstrijden. 
De looptijd van de nieuwe clubkleding is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024. 
De looptijd van de huidige clubkleding eindigt uiterlijk per 31 december 2022. 
 
 
GEEN OMRUILREGELING 
De vereniging kent geen omruilregelingen m.b.t. te klein geworden kleding. Wel wordt het 
hergebruik onder leden aangemoedigd. 
 
Uitzonderingen en bijzondere situaties daarover beslist het bestuur. 
 
INGANGSDATUM 
Deze wijziging gaat in per 1 januari 2023. 

 


