Gebruik reserveshirts v.v. Activia
Doel van dit document is het gebruik van reserveshirts te borgen binnen v.v. Activia. Reserveshirts
zijn voor alle teams beschikbaar en vallen onder de verantwoordelijkheid van de kledingcommissie.
Aanwezige reserveshirts
Alle reserveshirts zijn zwart, hebben geen reclame-uiting en zijn voorzien van een geborduurd
Activia-logo op de borst. We beschikken over 4 sets reserveshirts met de volgende aantallen
Categorie
Senioren/Activia 1
Senioren overig + O19
Junioren O13-O17
Pupillen

Aantal
16
16
16
9

Maat
XXL(2)/XL(3)/L(7)/M(4)
XXL(2)/XL(5)/L(7)/M(2)
L(4) / M(7) / S (5)
140(2) / 152(5) / 164(2)

Nummering
2-12 + 14-18
19-22/24-35
Geen
Geen

Kast*
1
2
3

Wanneer gebruiken
De reserveshirts mogen alleen bij thuiswedstrijden gedragen worden, uitzondering hierop vormt het
1e elftal dat verplicht is uitshirts te dragen in geval de shirts teveel gelijkenis vertonen met het shirt
van de thuisspelende ploeg.
Verkrijgen shirts
De reserveshirts voor het 1e bevinden zich in de massagekamer in een afgesloten kast.
De overige reserveshirts bevinden zich in de leiderskamer in de 2e kast van links, Hierin zijn 3
afsluitbare opbergvakken/-kasten gemaakt die voorzien zijn van een nummer (*zie overzicht).
Alleen de trainer/leider van het team is bevoegd de shirts te pakken. Hij/zij vraagt hiertoe aan, de op
de wedstrijddag aanwezige kantinemedewerker de kastsleutel met het juiste nummer. De
kantinemedewerker heeft toegang tot deze sleutels.
Indien de 2e set seniorenshirts nodig is in het weekend en niet door het 1e elftal wordt gebruikt in dat
weekend dan treedt de trainer/leider in overleg met de leider van het 1e.
Registreren shirts
Binnen in de kast ligt een lijst, de leider vult hier in hoeveel shirts hij heeft meegenomen, op welke
datum en vult de retourdatum in na het inleveren.
Wassen en terugbrengen reserveshirts
Uiterlijk donderdag na de wedstrijd dienen alle shirts schoon en opgevouwen weer ingeleverd te
worden. De trainer/leider is verantwoordelijk dat de shirts weer in dezelfde kast worden teruggelegd
en vraagt hiertoe weer de betreffende sleutel van de aanwezige kantinemedewerker.
Mochten de shirts, door omstandigheden, op een afwijkende tijd worden teruggebracht dan treedt
de trainer/leider hiervoor in overleg met de kledingcommissie om dit af te stemmen. De shirt mogen
nimmer onbeheerd ergens in de kantine, kleedkamers of andere ruimten worden achtergelaten.
Kapotte reserveshirts
Als tijdens het gebruik een reserveshirt beschadigd raakt dat dient de trainer/leider de
kledingcommissie hier direct van op de hoogte te stellen. De kledingcommissie beoordeelt de aard
van de beschadiging, bepaalt of en wie er een vergoeding moet betalen en zorgt voor vervanging.
Mocht voor het gebruik blijken dat een shirt beschadigd is dan dient de trainer/leider de
kledingcommissie per direct op de hoogte te stellen. De kledingcommissie tracht te achterhalen
tijdens welk gebruik het shirt beschadigd is geraakt en herhaalt de hierboven beschreven stappen
voor kapotte shirts.
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