
 

Kledingreglement  JRC Boxtel   

Algemeen  

Met ingang van het seizoen 2022-2023 krijgt een competitie spelend lid van 
basketbalverening JRC een nieuw wedstrijdshirt en broek in bruikleen. Door deze 
gezamenlijke inkoop zijn de bruikleenkosten per tenue slechts €15,- per seizoen. Dit 
bedrag wordt gelijktijdig met de contributie geïncasseerd.  

Met dit kledingplan zijn we in staat een uniforme uitstraling voor alle teams te 
realiseren. Alle leden van JRC  zien er op het veld uniform en representatief uit met een 
officieel wedstrijdtenue.  

Het is verplicht om gebruik te maken van de verstrekte materialen tijdens de 
wedstrijden van JRC. De kleding blijft per team in de tenuetas en mag niet voor andere 
doeleinden dan wedstrijden gebruikt worden.  

De sponsorcommissie  

De sponsorcommissie is aanspreekpunt voor het kledingplan. De commissie bestaat uit: 
Dorine Wijgergangs, Marlies Peters & Lorraine Arts en is bereikbaar via 
sponsorcommissie@jrc-boxtel.nl. 

Bruikleen  

Ieder competitie spelend lid neemt automatisch deel aan het kledingplan. De speler (16 
jaar of ouder) of ouder/verzorger (jonger dan 16 jaar) tekent voor akkoord met de 
onderstaande spelregels middels een handtekening op een lijst van de trainer.  

De kleding blijft ten alle tijden eigendom van de vereniging. Iedereen is dan ook 
verplicht bij beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging of bij het stoppen van 
het spelen van wedstrijden, de tenues schoon en in goede staat achter te laten in de 
tenuetas. Als de kleding niet wordt ingeleverd en/of er reparaties nodig zijn of de 
commissie merkt op dat de materialen er uitzonderlijk slecht aan toe zijn, zullen de 
kosten op het betreffende lid worden verhaald. De kosten zijn max. 50 euro afhankelijk 
van de staat van de materialen. 

Wasschema  

Om de kleding in een goede conditie te houden dienen alle spelers zorgvuldig met de 
kleding om te gaan en zich te houden aan de wasvoorschriften in het tenue. 

Elk team krijgt een tenuetas. Na een wedstrijd wordt verwacht dat de kleding zo snel 
mogelijk wordt gewassen en niet te lang in de tas blijft zitten. De trainers zorgen voor 
een wasschema of wasouder. Mocht je allergisch of gevoelig zijn voor wasmiddel, laat dit 
dan weten. In overleg kan kleding apart gewassen worden.   



 

Spelregels  

1. Ieder competitie spelend lid van  JRC  is automatisch deelnemer aan het 
kledingplan.  
 

2. Voor iedere deelnemer zit in de tenuetas in bruikleen een wedstrijdshirt en een 
broek.  
 

3. Alle kleding blijft eigendom van JRC.  
 

4. Per team blijft de kleding na gebruik ten alle tijden in de tenuetas.  
 

5. Iedere deelnemer betaalt voor het gebruik van de onder punt 2 genoemde 
kleding per seizoen een bedrag van €15,-. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de 
contributie geïncasseerd.  
 

6. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij van de onder punt 2 in 
bruikleen gekregen kleding zorgvuldig en netjes zal behandelen. 
 

7. Als er sprake is van vermissing, beschadiging of vernieling van de kleding 
genoemd onder punt 2 dan dient dit zo snel mogelijk aan de sponsorcommissie te 
worden gemeld. Bij vermissing of beschadiging als gevolg van onzorgvuldig 
gebruik, is de deelnemer verantwoordelijk voor de geleden schade en zullen de 
kosten van vervanging in rekening worden gebracht. Hiervoor gelden de 
volgende bedragen: clubshirt €30, broek €20.  
 

8. Het is niet toegestaan om rugnummers, (team) namen, labels, emblemen of 
andere uitingen op of in de kleding  aan te brengen,.  
  

9. Bij tussentijdse problemen of vragen over de kleding  neem altijd eerst contact op 
met de sponsorcommissie. Samen komen we er wel uit!  
 

10. Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit kledingreglement niet voorziet, 
beslist de sponsorcommissie in overleg met het bestuur.  
 

Heb je nog vragen? Mail dan naar sponsorcommissie@jrc.nl 


