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Ref.:  Uitgebreide  toelichting  op  het  kleding  beleid  van  SMHC  09022013  

  

Beste  SMHC  lid,  

SMHC  heeft  met  ingang  van  seizoen  2013  -‐  2014  een  kledingbeleid.  Het  kleding  beleid  bestaat  uit  vier  
onderdelen.    

Win     win  voor  de  leden,  de  ouders,  sponsoren  en  de  smhc.  

  

-‐ Het  kledingbeleid  is  erop  gericht  de  leden  (en  hun  ouders)  20  %  korting  op  alle  hockey  
gerelateerde  artikelen  en  10%  op  alle  andere  artikelen  tijdens  2  speciale  koopavonden  
bij  Telstar  in  Zwolle  te  kunnen  aanreiken.  

-‐ Het  kledingbeleid  is  erop  gericht   naar  smhc  komen  d.m.v.  de  
sponsorkleding  en  de  lease  kleding  

-‐ Het  kledingbeleid  is  erop  gericht  om  duidelijkheid  en  eenheid  in  het  gebruik  van  kleding  
te  brengen  bij  smhc  

-‐ Het  kleding  beleid  is  erop  gericht  sponsoren  duidelijkheid  te  verschaffen  van  de  
mogelijkheden  van  kleding  sponsoring  bij  smhc  via  de  kleding  commissie.  

  

De  club  gaat  het  wedstrijd  tenue  aan  alle  wedstrijd  spelende  leden  leasen.  We  praten  dan  over  het  
wedstrijdtenue;  lichtblauwe  polo  met  donderblauwe  broek/broekrok,   -‐tas  
met  logo  en  team-‐ .  
Dit  betekend  dat  alle  teams  in  dezelfde  tenues  spelen.  Elk  lid  van  SMHC  gaat  een  bijdrage  leveren  
aan  de  leasekleding  via  de  contributie.  Gedurende  het  seizoen  bedraagt  de  financiële  bijdrage  per  

84.  Voor  Dames  1,  Heren  1  en  2     in  
verband  met  de  rugnummers  die  verplicht  zijn  vanuit  de  bond.    

Lease  kleding:  wedstrijdtenue  

Wedstrijd  polo,          licht  blauw  
Wedstrijd  uit-‐shirt        geel  
Wedstrijd  broek/broekrok   donker  blauw  
Keeper  shirt         zwart  
Was-‐tas           oranje  bedrukt  met  logo  en  team-‐naam  
  
Noot:  Wedstrijd  uit-‐shirt  geel,  te  gebruiken  bij  wedstrijden  indien  het  niet  is  toegestaan  om  met  
lichtblauwe  polo  te  spelen.  Door  coach/aanvoerder  op  te  halen  bij  Otto  Lindeman,  voorzitter  
kledingcommissie.  Dames  1,  heren  1  en  meisjes  A  krijgen  bovenkleding  met  een  rugnummer  op  de  
wedstrijd  lease  kleding,  dit  is  verplicht  vanuit  de  bond.  
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Daarnaast  is  er  de  (vrijblijvende)  mogelijkheid  kleding  te  kopen  en/of  te  laten  sponsoren,  hierna  te  
noemen  sponsorkleding.  
  

Sponsorkleding:  
  

   Sponsorkleding,  gekozen  voor  het  merk  Reece  
  
Wedstrijd  vest  met  capuchon  en  rits   lichtblauw  
Wedstrijd  jas/jack         rood  
Wedstrijd  trainingsbroek  met  rits     donkerblauw    
Wedstrijd  kousen         lichtblauw  
  
  
Wanneer  jouw  team  een  sponsor  heeft  voor  de  sponsorkleding  training  en/of  wedstrijd,  verwacht  de  
sponsor  van  jou  dat  jij  in  deze  kleren  naar  de  wedstrijd  en/of  training  gaat.  
Alle  kleding  staat  op  onze  website  zodat  wellicht  e.e.a.  duidelijk  voor  u  te  zien  is  en  hier  vindt  u  ook  
de  aanschafprijs.  Alle  bovenkleding  en  de  tassen  worden  voorzien  van  ons  club  logo.    

Noot:  Alleen  kleding  die  is  besteld  via  de  site  of  de  kleding  commissie  
mag  voorzien  worden  van  het  SMHC  logo.  
  
  
Indien  u  de  sponsor-‐kleding  wilt  voorzien  van  een  nummer  of  de  initialen  van  de  drager/ster  om  
verwarring  te  voorkomen  in  de  dog-‐out  en/of  kleedkamer  dan  kan  dit.    
  
Via  de  sponsor-‐kleding  heeft  een  sponsor  de  gelegenheid  om  een  team  te  sponsoren.    
Als  tip:  je  kunt  zelf  sponsors  zoeken  via  je  oom,  tante,  oma,  opa,  buurvrouw  etc.  Je  vraagt  je  oom,  
tante  etc.  om  een  bepaald  bedrag  en  je  hebt  je  wedstrijdtenue  compleet  en/of  je  trainingskleding.  
  
  
Waarom?  De  situatie  is  nu  zo  dat  de  teams  er  verschillend  bijlopen.  Met  dit  kledingbeleid  wil  SMHC  
zorgen  voor  een  uniforme  uitstraling.  Gekozen  is  voor  een  (Reece/Hummel)  tenue.  Het  kledingbeleid  
valt  onder  verantwoordelijkheid  van  het  bestuur.    

  

  

  

De  voordelen  op  een  rij:  

 Voor  de  leden  (gelijke  of  minder  kosten  door  bv  aanbiedingen)  en  voor  de  club  meer  
opbrengsten  door  beheer  in  combinatie  met  de  centrale  inkoop  bij  Telstar  Zwolle.  

 hiermee  
bedoelen  we  dat  uw  kind  ieder  seizoen  kleding  gepast  krijgt,  mocht  hij  of  zij  een  maatje  
groter  nodig  hebben  dan  krijgt  uw  kind  dat  (zonder  dat  u  een  nieuw  kleding  stuk  moet  
aankopen).  
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 U  krijgt  2  maal  per  jaar  20%  korting  op  alle  hockey  gerelateerde  artikelen  en  10%  op  alle  
andere  artikelen  tijdens  2  speciale  koopavonden  bij  Telstar  in  Zwolle.  We  zullen  u  via  onze  
site  en  flyers  op  de  hoogte  houden  wanneer  deze  koopavonden  zijn.  Voor  alle  duidelijkheid  

koopavonden,  deze  kleding  is  alleen  verkrijgbaar  via  smhc.  

 Het  hele  kledingbeheer  is  nu  voor  iedereen  duidelijk  (alles  staat  vast  en  is  omschreven)  en  
het  wordt  eenvoudiger  om  een  en  ander  goed  en  snel  geregeld  te  krijgen.    

 Voor  alle  leden  is  het  nu  laagdrempelig  om  er  representatief  bij  te  lopen.  

  

Het  beheer  van  de  leasekleding  (wedstrijd  polo  en  broek/rok)  is  de  verantwoording  van  de  
kledingcommissie,  die  tevens  verantwoordelijk  is  voor  de  organisatie  van  de  uitvoering.  De  
coach/aanvoerder(ster)/trainer(ster)  van  de  teams  ondersteunen  desgevraagd  de  kledingcommissie  
ten  behoeve  van  een  goede,  praktische  uitvoering.  

De  lease  wedstrijdkleding  is  eigendom  van  de  vereniging  en  wordt  aan  het  begin  van  ieder  seizoen  
via  de  coach/aanvoerder(ster)/trainer(ster)  in  bruikleen  gegeven  aan  de  teams.  De  teamspelers  zijn  
gezamenlijk  als  team  verantwoordelijk  voor  de  verstrekte  tenues.    
De  coach/aanvoerder(ster)/trainer(ster)  ondertekenen  bij  ontvangst  van  de  kleding  een  
gebruiksovereenkomst,  hiertoe  gemachtigd  door  de  leden,  respectievelijk  de  ouders/verzorgers  bij  
minderjarige  leden.  De  ondertekende  gebruiksovereenkomst  wordt  gearchiveerd  door  de  

broekrokjes.  Op  
  

broekrokjes  en  doet  ze  in  de  was-‐tas.  Bij  een  eventuele  onregelmatigheid  kan  de  aanvoerder/ster  dit  
gelijk  melden  bij  de  coach  die  er  op  dat  moment  wellicht  nog  iets  aan  kan  doen.  
  
Als  individu  kun  je  de  kleding  via  de  SMHC  site,  www.smhc.nl,  bestellen.  Je  komt  via  de  SMHC  site  op  
de  site  van  Telstar  Zwolle  en  daar  kun  je  de  kleding  bestellen.  Je  krijgt  bericht  wanneer  je  
sponsorkleding  klaar  ligt  bij  Telstar  in  Zwole,  de  kleding  haal  je  zelf  op.  

Wanneer  een  team  en  een  sponsor  sponsor-‐kleding  (dus  niet  de  lease  kleding)  wil  aanschaffen  gaat  
dit  via  de  sponsorcommissie.  Het  team  en  de  sponsor  regelen  in  overleg  met  de  kleding  commissie  

  in  overleg  met  Telstar  Zwolle.    

Als  een  team  geheel  zelf  sponsorkleding  wil  aanschaffen  wordt  dit  gemeld  bij  de  kledingcommissie  
  

Wanneer  een  team  toe  is  aan  een  nieuw  wedstrijdtenue  wordt  dit  gemeld  bij  de  kledingcommissie.  
Via  het  emailadres  (  Kleding@smhc.nl  )  kan  het  team  zich  aanmelden.  De  kledingcommissie  

  en  wedstrijd-‐broek/rokken  (of  
sponsorkleding)  passen  en  zo  worden  de  juiste  maten  geleverd  aan  het  team.  De  juiste  kleding  komt  
in  de  was-‐tas  en  deze  wordt  overhandigd  aan  de  coach/aanvoerder(ster)/trainer(ster).  Uiteindelijk  

georganiseerd  en  worden  de  shirts  en  broek/rokken  weer  opnieuw  verdeeld  voor  de  juiste  maten.  De  
was-‐tas  blijft  bij  het  team  en  daar  komen  de  shirts  en  broek/rokken  weer  in.  De  was-‐tas  wordt  

http://www.smhc.nl/
mailto:Kleding@smhc.nl
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voorzien  van  een  embleem  met  daarop  de  naam  van  het  team  en  het  smhc  embleem  zodat  de  was-‐
tas  altijd  bij  het  juiste  team  blijft.    

  

Lease  kleding:  

-‐ Per  team  wordt  het  volgende  verstrekt:    

 Was-‐tas  oranje  

 Polo  (met  SMHC  logo)  licht  blauw  

 broek/broekrokjes  donker  blauw  

 keeper  shirt  zwart  

 uit  shirt  geel  (is  ter  beschikking)  

  

Regels  leasekleding  

Aangezien  de  leasekleding  eigendom  blijft  van  de  vereniging,  is  het  goed  te  weten  welke  regels  van  
toepassing  zijn  bij  het  gebruik  van  de  leasekleding.  Daartoe  zijn  de  volgende  spelregels  vastgesteld:    

1.  De  leider(s)  van  een  team  teken(t)(en)  namens  het  team  voor  ontvangst  bij  de  uitreiking  van  de  
tenues.  Eén  ondertekend  exemplaar  houdt  de  leider  zelf,  het  andere  wordt  gearchiveerd  door  de  
Kledingfonds  commissie.    

2.  De  tenues  worden  na  iedere  wedstrijd  door  de  leider  (of  een  andere  door  de  leider  aangewezen  
persoon)  ingenomen,  gecontroleerd  en  in  de  was-‐tas  gedaan.  De  leider  stelt  een  was-‐schema  op  
waarbij  het  uitgangspunt  is,  dat  het  wassen  van  de  shirts  steeds  door  ouders  c.q.  verzorgers  
geschiedt.  Bij  de  eerstvolgende  wedstrijd  worden  de  gewassen  tenues  weer  uitgereikt  aan  de  
spelers.    

3.  In  de  kledingtassen  liggen  wasvoorschriften  en  deze  dienen  strikt  te  worden  opgevolgd.  De  SMHC  
shirts  dienen  per  team  gezamenlijk  te  worden  gewassen  op  een  temperatuur  niet  hoger  dan  40  
graden  Celsius  (zie  wasvoorschriften).    

4.  Indien  door  het  niet  in  acht  nemen  van  die  wasvoorschriften  schade  aan  de  kleding  ontstaat,  
wordt  het  team  daarvoor  aansprakelijk  gesteld  en  worden  ten  laste  van  het  team  kosten  in  rekening  
gebracht  ter  waarde  van  het  aanschafbedrag,  dat  is  vermeld  in  de  gebruiksovereenkomst.    

5.  Zonder  toestemming  van  het  algemeen  bestuur  mogen  op  de  kleding  geen  teksten  of  andere  
uitingen  worden  aangebracht.    

6.  Iedere  gebruiker  is  verplicht  om  zorgvuldig  met  de  kleding  om  te  gaan.  Bij  vermissing  of  
beschadiging  ten  gevolge  van  onjuist  of  onzorgvuldig  gebruik  van  de  kleding,  worden  ten  laste  van  
het  team  kosten  in  rekening  gebracht  ter  waarde  van  het  aanschafbedrag,  dat  is  vermeld  in  de  
gebruiksovereenkomst.    
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7.  Indien  tijdens  de  wedstrijd  schade  aan  de  kleding  is  ontstaan,  dient  dit  direct  na  afloop  van  de  
wedstrijd  door  de  speler  bij  de  leider  te  worden  gemeld.  Deze  meldt  dit  direct  bij  de  
kledingcommissie  van  SMHC.  Voor  schade  aan  de  kleding  die  tijdens  de  wedstrijd  is  ontstaan,  zal  een  
speler  niet  aansprakelijk  worden  gesteld,  tenzij  er  sprake  is  van  opzet  of  grove  schuld.  Dit  is  ter  
beoordeling  aan  de  kledingfonds  commissie.    

8.  Bij  vermissing  van  kledingstukken  of  geconstateerde  schade  aan  de  kleding  anders  dan  hiervoor  
bedoelt,  dient  de  leider  dit  direct  na  constatering  te  melden  bij  de  kledingcommissie.  Of  een  team  
aansprakelijk  wordt  gesteld  is  ter  beoordeling  aan  de  kledingcommissie.  Indien  het  team  
verantwoordelijk  wordt  gesteld  zal  de  vervangende  kleding  eerst  worden  uitgereikt  nadat  de  
vervangingskosten  (50%  van  de  nieuwwaarde)  voldaan  zijn.  Bij  vermeende  diefstal  moet  een  proces-‐
verbaal  van  aangifte  van  de  politie  worden  overgelegd.    

9.  Aan  het  einde  van  het  seizoen  dienen  de  coach/aanvoerder(ster)/trainer(ster)  er  voor  te  zorgen  
dat  de  tassen  met  alle  kledingstukken  en  toebehoren  worden  ingeleverd  bij  de  Kledingcommissie.  
Wanneer  aan  het  einde  van  het  seizoen  blijkt,  dat  er  spullen  ontbreken  die  niet  zijn  gemeld  en/of  er  
is  sprake  van  niet  gemelde  schade,  worden  ten  laste  van  het  team  de  daaraan  verbonden  kosten,  ter  
hoogte  van  50%  van  het  aanschafbedrag  dat  is  vermeld  in  de  gebruiksovereenkomst.  

  


