Veel gestelde vragen.
Wat is er vastgesteld in de ALV van 3 november 2016 ?
Nieuwe spelregels kleding (junioren en senioren) vind je hieronder
verder uitgelegd.
De belangrijkste punten:
1. Ouders of spelers kunnen niet meer zo maar team-tenues aanschaffen.
2. Bij wedstrijden loopt voortaan iedereen in het vastgestelde tenue.
3. Witte clubshirts zijn voortaan in bruikleen, je hoeft dus niet meer te kopen.
4. Witte clubshirts zijn gekoppeld aan teams, niet persoonlijk dus.
5. Begin seizoen ontvangt een team de clubshirts, einde seizoen inleveren. Tussentijds
gezamenlijk wassen.
6. Team Sponsoring is het aanspreekpunt voor teamkleding.
Wie is nú de leverancier van clubkleding ?
1. Op dit moment is dat Plugro Sport in Dongen op basis van bestaand contract dat einde
van dit seizoen afloopt .
Wie wordt de toekomstige leverancier clubkleding en per wanneer?
1. Er vinden gesprekken plaats met twee leveranciers.
2. Binnen enkele weken wordt het contract getekend, waarna de leverancier bekend
wordt.
3. Die leverancier wordt dat per het volgende seizoen 2017-2018.
Wanneer gaat het kledingbeleid 2017-2018 eigenlijk in ?
1. Onderdelen van het kledingbeleid 2017-2018 zijn PER DIRECT van toepassing.
Zo mag je dus niet teamkleding gaan kopen, zonder tussenkomst Team Sponsoring.
2. Andere onderdelen krijgen pas werking nadat het contract van de huidige leverancier
afloopt, dus pas tegen het einde van seizoen 2016-2017. In het volgende seizoen vindt
de levering plaats van de nieuwe clubshirts in bruikleen.
Is er een overgangsperiode ?
1. Bestaande (sponsor)contracten kleding worden gerespecteerd en lopen binnen drie
jaar uit.
2. De huidige leverancier Plugro gaat gedurende dit seizoen nieuwe clubkleding
(clubshirts, rokjes , broeken) voorzien van clublogo, uitgezonderd de sokken.
3. Bestaande broeken en rokjes kunnen tegen betaling van € 5,- worden voorzien van
het clublogo, mits ze aantoonbaar (kassabon Plugro) gekocht zijn na 1-1-2016.
Wat moet ik met mijn huidige kleding doen ?
1. Of laten voorzien van clublogo, zie hiervoor.
2. Of vanaf seizoen 2017-2018 uitsluitend nog gebruiken voor trainingen.

Ik wil met Sinterklaas 2016 kleding of iets leuks geven, hoe moet dat nu ?
1. De huidige leverancier Plugro kan u verder helpen met clubkleding voorzien van een
clublogo, uitgezonderd de sokken.
Het uit-tenue hoef je maar een paar keer per jaar aan, waarom dan geen goedkoop Tshirt?
1. De ALV heeft het clubtenue al eerder vastgesteld en elk lid dient hier rekening mee te
houden.
2. Verzachtend voor de aankoopkosten, is dat de witte clubshirts vanaf volgende seizoen
gratis in bruikleen zijn.
Kledingbeleid MHC Liberty vastgesteld door ALV van 3 november 2016
MHC-Liberty wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen dat de gehele vereniging met
een uniforme outfit rondloopt. Dit geeft een correcte, verzorgde en professionele
uitstraling. De belangrijke uitgangspunten van het kledingbeleid staan hieronder
vermeld:
Algemeen
MHC-Liberty heeft een eigen kledinglijn die is samengesteld uit de kledingcollectie van
het merk Reece.

Ieder spelend lid krijgt gratis het witte thuis-shirt/keepersshirt in bruikleen.
Per seizoen wordt het assortiment bepaald door het bestuur / team sponsoring i.s.m. de
kledingleverancier.
Alleen de kleding uit de kledinglijn van MHC-Liberty mag het Liberty logo bevatten.

Naast het wedstrijdtenue bevat de kledinglijn van MHC-Liberty ook
trainingspakken en tassen. Deze zijn echter niet verplicht voor onze leden.
Tijdens de training wordt uitsluitend eigen kleding gedragen.
Alle leden horen een compleet tenue (shirt, broek/rokje en kousen met logo) in hun
bezit te hebben.
Ook de keepers dragen het Reece clubshirt.
Er mogen geen andere merken worden gedragen, tenzij dit wordt goedgekeurd door het
bestuur.
Het is niet toegestaan om rugnummers of een (bedrijfs- of) persoonsnaam of initialen
achter op een individueel wedstrijdshirt te zetten. Uitzondering voor de rugnummers is
er alleen voor Heren 1 en Dames 1, omdat het voor deze teams verplicht is met
rugnummers te spelen.
Bij alle uit en thuiswedstrijden en toernooien wordt ALTIJD in het officiële witte tenue
van MHC-Liberty gespeeld. Alleen bij uitwedstrijden zullen de Liberty teams in een
ander shirt moeten spelen als het tenue van de tegenstander teveel lijkt op dat van
Liberty. Het uitshirt is standaard het officiële zwarte shirt van het merk Reece. Bij het
zwarte shirt worden witte sokken gedragen.
Er dient eenheid van tenue te zijn, dat wil zeggen dat alle spelers en speelsters van een
team hetzelfde tenue dragen. Dit geldt voor alle wedstrijden. Eenheid van tenue geldt
ook voor tenues met sponsorbedrukkingen.
Als teams voor trainingen eenzelfde trainingsoutfit willen dragen zal dat altijd van het
merk Reece moeten zijn. Ook als er eens sponsornaam op trainingskleding komt dan kan
dat alleen maar in overleg met de team sponsoring. Alle gesponsorde kleding en tassen
kan alleen maar worden gekocht bij de door het bestuur aangewezen
kledingleverancier.
De leden zijn zelf eigenaar van sokken en broek/rokje. De vereniging is eigenaar van alle
wedstrijdshirts en keepersshirts. De leden krijgen deze shirts in bruikleen. Bij
vermissing of beschadiging, wordt er op kosten van de betreffende leden, een
vervangend shirt aangeschaft.
Onze clubkleding (shirt, broek/rokje, sokken) is uitsluitend te verkrijgen bij de door het
bestuur aangewezen kledingleverancier.

Sponsoring
Sponsoring vormt een belangrijke, onmisbare bron van inkomsten voor de
vereniging. Daar staat tegenover dat MHC-Liberty haar sponsors de aandacht wil geven
die ze verdienen. Voor alle teams van MHC-Liberty geldt, dat als iemand een bedrijf kent
dat interesse heeft in het sponsoren van een MHC-Liberty team, hij of zij dit meldt bij het
team sponsoring. Team sponsoring zal de verdere coördinatie overnemen.
Verder zijn de volgende punten van belang:
Initiatieven voor aankleden van een team kan alleen via sponsoring. Dit om te
voorkomen dat individuele leden geconfronteerd worden met initiatieven en daarbij
horende kosten.
Tenues, trainingspakken en of tassen met sponsorbedrukkingen blijven eigendom van
de vereniging en worden in bruikleen ter beschikking gesteld aan de desbetreffende
teams.
Wanneer een team wordt gesponsord, dient de kleding aangeschaft te worden via team
sponsoring. Team sponsoring is de enige die kleding bestelt en, in overleg, beslist wat er
eventueel moet worden vervangen.
De kleding van teams met sponsorbedrukkingen worden na iedere wedstrijd geteld en
verzameld in de bijgeleverde sporttas en (eventueel volgens een binnen het team
opgestelde rooster) gezamenlijk gewassen (op 30 graden en binnenstebuiten).
De trainer/leider (jeugd) of aanvoerder (senioren) dient er zorg voor te dragen dat aan
het einde van het seizoen, voor de zomerstop, de tas met inhoud in goede staat wordt
ingeleverd bij team kleding.
Kosten bij verlies of beschadiging (uitgezonderd beschadigingen van normaal gebruik)
van gesponsorde shirts, trainingspakken of tassen worden in rekening gebracht bij het
desbetreffende verantwoordelijk lid.
Teams die trainingspakken in bruikleen hebben gekregen, ongeacht of dat van een
sponsor of ex-sponsor is, dragen dit pak bij de warming-up bij de (oefen)wedstrijden.
Indien er voldoende pakken zijn dienen ook de reserves het betreffende trainingspak te
dragen.
Spelers die, om welke reden dan ook, niet langer deelnemen aan wedstrijden van hun
team, dienen alle eigendommen van de club direct in te leveren bij de teamleiding ten
behoeve van hun vervangers.
Voor vragen over kleding en sponsoring kun je terecht bij het team sponsoring.
Dongen, 3 november 2016, het bestuur MHC Liberty,

