Werkbeschrijving kledingpakket v.v. Activia
Doel van dit document is op een zo gestructureerd mogelijke manier beheren van het kledingplan
van v.v. Activia en antwoord geven op de meest voorkomende vragen .
De kledingcommissie bestaat uit Erna Mulder, Arco Bergman, Henri Kobussen en Bas van Solkema.
Binnen het hoofdbestuur valt deze commissie onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid
Commerciële Zaken.
Indien u vragen heeft over kleding, bij voorkeur, per e-mail contact opnemen; kleding@vvactivia.nl
De eerste aanspreekpunten van de kledingcommissie zijn;
Erna Mulder 06-12719861
Arco Bergman 06-28121607
Nieuwe aanmelding leden:
 Bij aanmelding van een nieuw lid geeft de secretaris per email (kleding@vvactivia.nl) de
gegevens van het nieuwe lid door aan de kledingcommissie
 De kledingcommissie vraagt (in overleg met de leider) aan de nieuwe speler of diens ouders
wat voor maat kleding hij/zij nodig heeft.
 De kledingcommissie beoordeelt of deze kleding nog voorradig is (zo niet, is er voor het
lopende seizoen een andere oplossing denkbaar)
 De kledingcommissie spreekt met het nieuwe lid of diens ouders af wanneer de kleding
opgehaald en het contract getekend kan worden.
Opzegging lidmaatschap c.q. overschrijving andere club:
 Bij opzegging van het lidmaatschap informeert de secretaris dat de speler (of dien ouders)
contact opneemt met één van de aanspreekpunten van de kledingcommissie.
 Hiervoor wordt een ruilmoment afgesproken (liefst) per mail.
 De kleding plus tas dient schoon gewassen (ook de tas), compleet, onbeschadigd ingeleverd
te worden. Met uitzondering van de voetbalkousen, deze hoeven niet ingeleverd te worden.
 Indien de kleding niet compleet is of niet in goede staat verkeerd zullen de kosten zoals
genoemd in het kledingreglement voor vervanging in rekening worden gebracht aan het lid.
 Met het totaal in rekening te brengen bedrag wordt de borg verrekend.
 Pas als alles compleet, schoon en onbeschadigd is ingeleverd kan overschrijving plaatsvinden.
 Bij compleet, schoon en onbeschadigd inleveren informeert de kledingcommissie de
penningmeester via mail (penningmeester@vvactivia.nl) dat de borg kan worden
teruggestort.
Onjuiste maat:
 Indien blijkt dat de uitgereikte kleding niet past dan meldt het lid of de leider dit direct aan
de kledingcommissie
 In onderling overleg wordt afgesproken wanneer de kleding geruild kan worden
 In geen van de gevallen mag kleding onderling door leden of leiders geruild worden, dit ivm
de geregistreerde contracten
Beschadigde kleding
 Indien kleding of de tas beschadigt raakt door het niet in acht nemen van de
wasvoorschriften, onzorgvuldig gebruik of moedwillige beschadiging dient dit door de speler
of diens ouders/verzorgers direct aan de kledingcommissie te worden gemeld.
 De vervangingskosten worden in rekening gebracht bij het lid
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Indien kleding beschadigd raakt buiten de schuld van de speler om (b.v. tijdens wedstrijden)
dan informeert de speler beslist de kledingcommissie

Vermiste kleding
 Indien kleding vermist raakt geeft de speler of diens ouders/verzorgers dit direct aan de
kledingcommissie door voorzien van opgaaf van reden (hoe en wanneer?)
 De kledingcommissie bepaalt i.o.m. de leider of er sprake is van verwijtbaar handelen
 Indien dit zo is dan worden de vervangingskosten in rekening gebracht bij het lid
Sokken:
 Binnen het kledingplan heeft elk lid eenmaal per 3 jaar recht op nieuwe sokken
 Extra of vervangende sokken komen binnen deze 3 jaar voor rekening van het lid
 Deze sokken zijn te bestellen via de kledingportal op de Activia-website of via het mailadres
kleding@vvactivia.nl
 De kledingcommissie spreekt met het lid af wanneer de sokken opgehaald kunnen worden
Inleveren kleding
 De kledingcommissie plant jaarlijks één zaterdag in juni in waarop alle kleding moet worden
ingeleverd
 De kleding van alle jeugdteams moet worden ingeleverd
 Deze datum wordt tijdig gecommuniceerd via de leiders of op de Activia-website
 De kledingcommissie bepaalt binnen welke tijdsblokken de kleding ingeleverd kan worden
zodat zij in staat zijn de ingeleverde kleding te beoordelen
 Indien kleding beschadigt blijkt zonder dat dit is gemeld dan meldt de kledingcommissie dit
aan het lid.
 Aan het eind van de inlevering levert de kledingcommissie een lijst per mail aan de
penningmeester aan met de in rekening te brengen vervangingskosten
Afhalen kleding
 De kledingcommissie plant jaarlijks voorafgaande aan het seizoen per elftal/team in wanneer
de kleding afgehaald kan worden
 Indien leden lid blijven vindt er geen verrekening en opnieuw incasseren van borg plaats
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