SVHA kledingreglement

Kleding spelers
SVHA heeft als clubkleuren groen - wit: een groen shirt met lange mouwen, een korte witte broek en
groene kousen met drie witte banden aan het boord.
Begin van het seizoen wordt vanaf de O13 een team wedstrijdkleding en een speler een sporttas ter
beschikking gesteld. Tot de O11 pupillen is enkel voorzien in een wedstrijdshirt, men dient zelf een
sportbroekje, voetbalsokken en een tas aan te schaffen. Keepershandschoenen worden beperkt ter
beschikking gesteld.
Trainingskleding, scheenbeschermers en voetbalschoenen dienen zelf te worden aangeschaft.
Alle jeugdspelers wordt een groen trainingsjack (Paris TTS Top Full Zip) ter beschikking gesteld. Zelf
kan een bijpassende zwarte trainingsbroek (Team TTS Pant / Authentic Fitted Pants) worden
aangeschaft.
De leider beheert de aan het team toegewezen kleding en materialen. Na de laatste wedstrijd of
toernooi van het seizoen worden kleding en materialen weer schoon ingeleverd door de leider bij de
materiaalbeheerder.
Regels en afspraken ten aanzien van kleding:
• scheenbeschermers en voetbalschoenen zijn verplicht met trainingen en wedstrijden
• zorgvuldig omgaan met kleding
• clubkleding wordt alleen gedragen met trainingen, wedstrijden en/of clubactiviteiten, niet als
vrije tijds kleding
• wedstrijdkleding wordt gezamenlijk gewassen; geen wasverzachter en niet in de droogtrommel
• clubkleding en -materialen zijn eigendom van SVHA
• zoekgeraakte of kapotte kleding melden bij de materiaalbeheerder
• zoekgeraakte kleding wordt verrekend met de gebruiker
Keepershandschoenen worden beperkt vergoed door SVHA en kunnen na akkoord van de
materiaalbeheerder worden aangeschaft bij Brugman Schoenen & Sport.

Sponsoring
SVHA heeft een kledingcontract met Hummel, en elk team heeft een eigen shirtsponsor. Sponsoring
van kleding wordt verzorgd door de materiaalbeheerder i.s.m. de Sponsor Commissie. Het is van
belang dat een eventuele sponsor met hen in contact gebracht wordt om afspraken en richtlijnen te
waarborgen.
SVHA kleding wordt aangeschaft bij Brugman Schoenen & Sport, in de winkel in Heteren of online via
onze ledenshop.
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