Beste spelers(sters), trainers, begeleiders en ouders,
Helaas ziet de kledingcommissie te vaak bij teams en spelende leden dat het reglement kleding niet
nagevolgd wordt. De kledingcommissie valt op, dat bijvoorbeeld de presentatiepakken, veel privé
gedragen worden, wedstrijdkleding niet meer centraal gewassen.
Daarom het vriendelijke verzoek om het reglement kleding na te leven
Reglement wedstrijdkleding, presentatiepakken en (rug)tas:
- Kleding (wedstrijdkleding en presentatiepakken) mag alleen gebruikt worden tijdens de
wedstrijden en officiële gelegenheden van de Grol (niet voor privégebruik).
-

M.u.v. de zaterdagochtendselectie en het G-team. Zij mogen hun kleding mee naar huis
nemen en de presentatiekleding dragen tijdens de trainingen. Dus niet privé!

-

Wedstrijd kleding mag niet individueel mee naar huis genomen worden. M.u.v. de sokken bij
de JO/MO8 teams. We kunnen ons voorstellen dat het voor de leiders een lastige klus is om
alle sokken aan te moeten trekken en veters te strikken. Tip maak een was-schema
gekoppeld aan het rijschema zodat alles centraal gewassen wordt.

-

De kleding zal met enige regelmaat gecontroleerd worden door de beheergroep kleding op:
schade, aantallen etc.

-

Bij schade, vermissingen s.v.p. contact op nemen met de coördinator van de beheergroep
kleding.

-

De tas en rugtas mogen alleen gebruikt worden tijdens een grolactiviteit en niet voor
bijvoorbeeld naar school.

-

Om onnodige beschadigingen aan de kousen te voorkomen s.v.p. geen tape over de kousen
aanbrengen.

-

De leiders en het team zijn verantwoordelijk dat na de wedstrijd alle kleding compleet is. Bij
vermissingen en schade zijn de kosten voor het gehele team.

-

Aan het eind van het seizoen de kleding weer inleveren bij de beheergroep kleding en met
een overzicht van wat ontbreekt, stuk etc. is.

-

Bij schade het vriendelijk verzoek om dit te melden bij de coördinator van de beheergroep
kleding Rita Arink.

-

Voor vragen en overige zaken verzoeken wij vriendelijk dat alleen de
trainers/begeleiders contact op nemen met de coördinator beheergroep kleding.

We hopen op jullie medewerking en alle kleding is van de Grol dus wees zuinig op andermans spullen!
Met vriendelijke groeten,
Namens de beheergroep kleding Grol
Rita Arink
Coördinator beheergroep kleding / M 06 – 2041 8707

