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Kledingreglement HV Hellas 
 

Handbalvereniging Hellas verstrekt onder de volgende voorwaarden een kledingpakket aan 

leden van de vereniging, nader aan te duiden als lid of leden. 
 

1. Algemene bepalingen 

1.1. Een in dit reglement beschreven kledingpakket bestaat uit 2 wedstrijdshirts. 

1.2. Een uit te reiken kledingpakket verkeert te allen tijde in goede staat, maar hoeft door 
verloop van leden niet altijd nieuw te zijn. 

1.3. Het kledingpakket blijft eigendom van Hellas. 

1.4. Het is niet toegestaan de kleding uit te lenen aan derden. 

1.5. De leden dienen de kleding goed te onderhouden en indien nodig gedegen te repareren. 

1.6. De kleding dient op eerste aanvraag van Hellas direct -in goede staat en schoon - te 

worden ingeleverd. 

1.7. De kleding wordt in ieder geval ingenomen als het lid: 

 stopt met het spelen van wedstrijden, en/of 

 zijn/haar lidmaatschap bij Hellas opzegt. 

1.8. De aanschaf van de kleding komt voor rekening van Hellas. Waarbij de leden jaarlijks 

een gebruikersvergoeding dienen te betalen volgens het in artikel 3 bepaalde. 

 

2. Uitreiking kledingpakket 

2.1. Om een kledingpakket aan te vragen dient een lid zich te melden bij de 

jeugdcommissie. 

2.2. De uitreiking van het kledingpakket vindt plaats in overleg tussen het lid en de 

jeugdcommissie. 

2.3. Bij het in ontvangst nemen van het kledingpakket dient te worden getekend voor het in 

goede orde ontvangen van het pakket (bij minderjarige leden wordt getekend door één 

van de ouders). Ondertekening impliceert eveneens dat akkoord wordt gegaan met de 

voorwaarden zoals gesteld in dit kledingreglement. 

 

3. Gebruikersvergoeding 

3.1. De bijdrage in het kledingfonds bedraagt € 20,- per seizoen en wordt naast de 

contributie geïnd.  

3.2. De bijdrage kan worden aangepast indien daar noodzaak toe is, met meerderheid van 
stemmen op de algemene ledenvergadering. 
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4. Inleveren van het kledingpakket 

Mocht een lid onverhoopt stoppen met het spelen van wedstrijden of zijn/haar lidmaatschap 
bij Hellas beëindigen, dan gelden de volgende voorwaarden: 

 

4.1. Het door Hellas beschikbaar gestelde kledingpakket dient te worden ingeleverd bij de 

jeugdcommissie. 

4.2. Indien de kleding in goede staat wordt ingeleverd ontvangt het lid hiervan een bewijs. 

4.3. De mogelijkheid bestaat om de kleding te kopen van Hellas, waarbij een formule wordt 

gehanteerd van 1/3 afschrijving per jaar.  

4.4. Ook ingeval een lid uit zijn of haar kleding is gegroeid, gelden de bepalingen van dit 

artikel, waarna een nieuw pakket wordt uitgereikt overeenkomstig art. 2. 

4.5. Bij niet inleveren van het kledingpakket wordt de nieuwprijs in rekening gebracht. 

 

5. Beschadiging, vernieling en vermissing 

5.1. Van de leden wordt verwacht dat zij het kledingpakket netjes zullen behandelen en de 
verantwoording hiervoor zullen dragen. 

5.2. Het is de leden niet toegestaan de in artikel 1.1 genoemde artikelen te dragen op 

andere momenten dan een competitiewedstrijd of vriendschappelijke wedstrijd waar 

door Hellas aan wordt deelgenomen, of op aanwijzing van de jeugdcommissie. 

5.3. In geval van beschadiging, vernieling en vermissing van de in artikel 1.1 genoemde 

artikelen moet dit direct aan de jeugdcommissie worden gemeld. 

5.4. De jeugdcommissie zal onderzoeken of verwijtbaar gedrag ten grondslag ligt aan het in 

het lid 5.3 vermelde. 

5.5. De jeugdcommissie zal een advies uitbrengen aan het bestuur betreffende het in 

lid 5.4 vermelde. 

5.6. Wanneer naar zowel het oordeel van de jeugdcommissie als het bestuur verwijtbaar 

gedrag de oorzaak is van het onder lid 5.3 genoemde, kan door de penningmeester een 

vergoeding worden ingehouden ter dekking van de door Hellas geleden schade. 

5.7. De hoogte van de bijdrage is gelijk aan de door Hellas gemaakte kosten voor 

heraanschaf. 

 

6. Art. 6 Aanvullende bepaling 

6.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in alle gevallen waarin 

onduidelijkheid bestaat omtrent de uitvoering van dit reglement, beslist het bestuur na 

overleg met de jeugdcommissie. 

6.2. Dit reglement geldt voor ieder spelend lid van Hellas. Leden hebben daarvoor getekend 

bij aanvang van de eerst huurperiode of bij aanvang lidmaatschap. 

 

 


