Hoornse Ren- en Toerclub
Secretariaat
Lijster 15
1715 HC Spanbroek
T (0)226 426567
Opgericht 15 oktober 1949
Koninklijk goedgekeurd 22 juli 1950
Aangesloten bij K.N.W.U.

Parcours
Holenweg 14D
1624 PB Hoorn
T (0)229 213568
E info@hrtc.nl
W www.hrtc.nl

Kledingreglement met ingang van het wielerseizoen 2016
Beste leden van HRTC Hoorn,

KvK 28113081
BTW-identification number:
NL-8172.42.570.B.01

Bijgaand ontvangen jullie het kledingreglement zoals dit geldt met ingang van 2016.
Algemeen



De kleding is beschikbaar voor alle leden van de club. Het bestuur stelt jaarlijks de verkoopprijs
vast. Deze is afhankelijk van de beschikbare sponsoring.



Geïnteresseerde niet-leden kunnen eveneens kleding aanschaffen waarbij een opslag ten
opzichte van de inkoopprijs wordt gehanteerd van circa 20%.



Je dient te tekenen voor de ontvangst van je nieuwe kleding, zodat er achteraf geen discussie kan
bestaan over welke kleding je eventueel dient in te leveren.



Stukvallen van kleding: jaarlijks mag je één stukgevallen kledingstuk uit één van de vier
kledingpakketten (zie hierna) tegen 50% van de normale prijs omruilen. Indien mogelijk ontvang je
dan een gebruikt kledingstuk ter vervanging. Dit geldt zowel voor koop als huur.



Het is voor alle categorieën verplicht om in de clubkleding aan officiële KNWU wedstrijden deel te
nemen en om bij huldigingen en op podia in de clubkleding te verschijnen. Uitzondering hierop zijn
de Sportklasse renners. Deze categorieën mogen, conform het KNWU reglement, ook in andere
kleding dan de clubkleding deelnemen aan wedstrijden.



Het bestuur verwacht dat je zoveel als mogelijk, ook tijdens trainingen, interclubwedstrijden,
baanwedstrijden etc., in de clubkleding rijdt. De sponsors sponsoren onze vereniging natuurlijk
niet voor niets. Onthoudt ook dat je in je clubkleding ambassadeur van onze vereniging bent.



In alle niet voorziene gevallen beslist het bestuur van de vereniging.

Specifieke bepalingen



Trainers, ploegleiders en bestuursleden komen in aanmerking voor gebruik van het kledingpakket
Normaal zonder vergoeding. Deze kleding blijft van de club. Voor de verschuldigde borg zie
hieronder. Indien de trainings- ploegleiders of bestuursactiviteiten worden beëindigd, dient de
kleding te worden geretourneerd bij de kledingbeheerder. De kleding kan in dat geval ook worden
aangekocht waarbij de verkoopprijs wordt vastgesteld op basis van een standaard
afschrijvingstabel die is gebaseerd op de ouderdom van de kleding.



Elk lid vanaf de categorie junioren m/v koopt de kleding en wordt eigenaar van de kleding. Je kunt
kopen wat je wilt, we hebben voor je gemak een paar standaard kledingpakketten gedefinieerd.

Banken:
Rabobank NL72RABO 032.97.39.492
NL02INGB 00026.38.675
Inschrijving KVK:
406.241.45



Omdat de leden tot en met nieuwelingen in veel gevallen nog groeien en daarmee relatief sneller
nieuwe kleding zouden moeten kopen, is besloten om voor deze categorieën een gecombineerd
kledingreglement te hanteren waarbij getracht is de kosten per lid zo laag mogelijk te houden.



De leden in de categorie nieuwelingen (m/v) kopen de koersbroek met zeem in verband met
hygiëne. De categorie jeugd heeft de keus om een koersbroek te kopen of uit het ruilsysteem te
verkrijgen.



De leden in de categorie jeugd en nieuwelingen (m/v) die met een wedstrijdlicentie rijden,
verkrijgen de rest van het standaard kledingpakket in bruikleen, tegen betaling van een vaste
vergoeding per jaar. Voor de bruikleen kleding zijn vier standaard pakketten vastgesteld waar je uit
kunt kiezen.



Omdat voor de categorieën tot en met nieuwelingen sprake is van een roulatiesysteem, krijg je
niet per definitie nieuwe kleding mee. Als de kleding al is gebruikt, brengen we natuurlijk wel alleen
representatieve kleding opnieuw in omloop.



De kleding die je in bruikleen ter beschikking krijgt, blijft eigendom van de vereniging en dient te
worden ingeleverd indien je het lidmaatschap opzegt of geen wedstrijdlicentie meer aanvraagt. De
mogelijkheid bestaat de kleding op dat moment van de vereniging over te kopen voor eigen
gebruik, waarbij het verschil tussen de aankoopprijs van de eerder afgenomen kledingstukken en
de daarvoor betaalde bruikleenvergoeding dient te worden bijbetaald, onder verrekening van de
borg.



Als je geen licentie meer aanvraagt maar nog wel lid wilt blijven van de vereniging, kun je de
huurkleding ook kopen van de club, op dezelfde wijze als hierboven beschreven.



In geval van overgang van de categorie nieuwelingen naar de categorie junioren wordt de kleding
eigendom, waarbij het verschil tussen de aankoopprijs van de eerder afgenomen kledingstukken
en de daarvoor betaalde bruikleenvergoeding dient te worden bijbetaald, onder verrekening van
de borg.



De vaste vergoeding bedraagt bij de eerste verkrijging van een compleet pakket (dus in ieder
geval voor iedereen in 2016) tweemaal de vaste vergoeding per jaar.



Voor het beschikbaar stellen van de kleding en ter waarborging van de nakoming van het
kledingreglement wordt voor alle categorieën waarvoor de bruikleenregeling geldt, een borg van
EUR 50 geheven. De borg wordt geretourneerd na teruggave van de in bruikleen ontvangen
kleding, onder aftrek van eventuele schades anders dan slijtage.



De kleding die je tot en met 2015 en in afwachting van de nieuwe kleding hebt gedragen mag je
houden. De hiermee samenhangende borg komt ten goede aan de club. Voor die categorieën die
ook in 2016 nog gebruik maken van het huursysteem blijft de borg bestaan.



De categorieën tot en met nieuwelingen kunnen kleding omruilen indien uitgroei of slijtage dit
noodzakelijk maakt. Je krijgt dan zoveel als mogelijk goede, gebruikte kleding in jouw maat om de
kosten van de kleding te beperken.

Samenstelling kledingpakketten
Om het kledingpakket zoveel mogelijk op jouw trainingsintensiteit en budget af te kunnen stemmen, is
ervoor gekozen om een viertal standaardpakketten te voeren. De inhoud van deze pakketten is als
volgt. Voor koop is het niet verplicht deze pakketten te volgen, voor huur dien je te kiezen uit de
onderstaande vier pakketten.
Inhoud pakket:

Pakket
Basis

Pakket
Normaal

Pakket
Plus

Pakket
Compleet

1

1

2

2

4-seizoenen jack

1

1

1

1

Koersshirt kort lange rits

1

1

1

2

Lange broek

-

1

1

1

Snelpak

-

-

-

1

EUR 131

EUR 184

EUR
235,50

EUR
334,50

EUR 98

EUR
124,50

EUR 176

EUR
265,50

EUR 23,25

EUR 36,50

EUR 36,50

EUR 47,75

EUR 83

EUR 109

EUR 145

EUR 215

EUR 41,50

EUR 54,50

EUR 72,50

EUR
107,50

Kleding zelf te kopen:
Koersbroek kort (jeugd mogelijk
ruilsysteem)
Kleding uit het ruilsysteem:

Keuze: gehele pakket kopen:
Koopprijs pakket

Keuze: kleding huren met uitzondering van
broek/snelpak:
Jaarlijkse bijdrage 1e jaar inclusief koop
broek
Jaarlijkse bijdrage 2e jaar tot en met 4e
jaar exclusief eventuele aankoopkosten
broek/snelpak
Keuze: alle kleding huren:
Jaarlijkse bijdrage 1e jaar
Jaarlijkse bijdrage 2e jaar tot en met 4e
jaar

