
 
 
 
 
 
 
HERA’11 heeft een kledingreglement afgestemd op de kledingleaseconstructie.  Elk zwemmend lid 
en iedere (hulp)trainer krijgt van de vereniging een kledingpakket bestaande uit: 

1. Trainingspak (lange broek + jack) 
2. Korte broek 
3. Shirt met korte mouw 

Aan (hulp)trainers wordt het kledingpakket kostenloos ter beschikking gesteld. Ieder zwemmend lid 
betaalt per kwartaal een bijdrage van € 5,25 voor het kledingfonds.  
 
Deze verplichte contributie wordt geïnd via de contributie (telkens voor de duur van één kwartaal). 
De kleding blijft eigendom van de vereniging en wordt aan de leden  in bruikleen gegeven. Iedere 
kledingset heeft een uniek nummer corresponderend met het nummer op de kledingovereenkomst. 
Het kledingfonds valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur met gedelegeerde 
bevoegdheid tot uitvoering aan de kledingcommissie. 
 
Aangezien de kleding geen eigendom is van een lid, is het goed te weten welke regels gelden bij 
het gebruik van de sportkleding. Daartoe zijn de volgende regels vastgesteld door het bestuur. 
 

1. De kleding is bedoeld voor gebruik van en naar trainingen, wedstrijden en bij 
activiteiten/evenementen waar HERA’11 is vertegenwoordigd; 

2. Zonder toestemming van het bestuur met gedelegeerde bevoegdheid aan de 
sponsorcommissie is het niet toegestaan zelf sponsoren toe te voegen op de kleding of 
andere teksten of uitingen; 

3. Het bestuur houdt zich het volledige recht toe om sponsoren toe te voegen aan kleding van 
welke afdeling of individueel lid dan ook; 

4. Leden kunnen sponsoren aandragen welke na overeenkomst met het bestuur vermeld 
kunnen worden op de kleding. Conform overeenkomsten in het sponsorbeleid; 

5. De kleding dient individueel gewassen te worden, dus shirt, broek en trainingspak; 
6. Bij uitreiking van de kleding wordt een wasvoorschrift meegeleverd; 
7. Bij verkeerd wassen waardoor verkleuring van de kleding is ontstaan, worden de kosten 

voor vervanging in rekening gebracht bij het lid. Kosten zie pt. 10; 
8. Indien tijdens genoemd gebruik bij pt. 1 schade aan de kleding is ontstaan, dient deze 

schade direct na constatering bij de kledingcommissie gemeld te worden. Of het lid 
aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling van het bestuur dan wel de 
kledingcommissie. Bij vermeende diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie. 

9. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het lid er zelf voor te zorgen dat alle kleding bij 
de kledingcommissie wordt ingeleverd. Deze controleert de kleding en zorgt zo nodig voor 
reparatie. 

10. Missende en/of beschadigde kleding (zie pt. 8) worden in rekening gebracht bij het 
betreffende lid. Kosten per kledingstuk zijn: 

 Shirt:   € 15,95 
 Korte broek:  € 9,95 
 Trainingspak:  € 44,95 
 Trainersshort:  € 24,95 
 Trainerspolo:  € 29,95  

11. De kleding is genummerd en op naam geregistreerd in de overeenkomst. Wanneer de 
nummering niet meer aanwezig is, moet dit gemeld worden aan de kledingcommissie. 

12. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de 
kledingcommissie. 
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