
           

Overeenkomst gebruik jeugdleiders-/trainersjas Rood-Wit ‘58 
Deze overeenkomst is geldig voor het voetbalseizoen 2016/2017 

Inleiding  

Sinds april 2017 zijn er jeugdleiders-/trainersjassen gesponsord door “De Veluwse Associatie” 

en “Sport Inn”. Een leider en/of trainer kan zo’n jas tijdens het gehele seizoen in bruikleen 

krijgen. Er zullen in principe 3 jassen per team worden verstrekt (dit gaat in overleg met de 

kledingcommissie).  

Verplichtingen gebruiker  

De leider/trainer die een jas van Rood-Wit ’58 gebruikt, dient zich aan de volgend afspraken te 

houden:  

• Goede verzorging van de jas. Drogen en schoonmaken alsof het je eigen jas betreft.  

• Draag de jas op de wedstrijddag. De jas kan ook gedragen worden tijdens de trainingen 

en Rood-Wit ‘58 activiteiten (jas mag niet gebruikt worden voor privé doeleinden). 

• Lever de jas gewassen in aan het einde van het voetbalseizoen bij de kledingcommissie.  

Wasvoorschrift: binnenste buiten wassen, op 30 graden en niet in de droger.  

De kledingcommissie maakt via de website, een aantal inlevermomenten bekend. Ook 

leiders die het volgend seizoen weer leider zijn moeten de jas inleveren.  

• De jas hoort bij een leider/trainer van Rood-Wit ’58. Mocht je om één of andere reden 

tijdens het seizoen stoppen, dan moet je de jas inleveren bij de kledingcommissie. 

Leiders/trainers hoeven geen borg te betalen voor de jas. Rood-Wit ’58 gaat uit van vertrouwen 

op goed beheer en zorg voor de kleding. Echter niet inleveren, niet normale slijtage en/of zoek 

raken van de jas kunnen tot onkosten voor Rood-Wit ’58 leiden. Deze onkosten zullen wel 

verhaald worden op de gebruiker van de jas.  

Kwijtraken van de jas kost € 50,-- 

Kledingcommissie 

De kledingcommissie bestaat uit: Ina Klaster en Ingrid Schipper. 

Is er kleding van Rood-Wit ’58 buiten je schuld om kapot gegaan? Dit kan natuurlijk gebeuren. 

Meld dit dan meteen via het e-mail adres: rwkleding@gmail.com  

Dit document wordt door de kledingcommissie bewaard. Leden kunnen het teruglezen op de 

website van Rood-Wit ’58. 

Naam  

Team  Jasnummer: 
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