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Kledingreglement met ingang van het wielerseizoen 2020
Beste leden van HRTC Hoorn,
Bijgaand het kledingreglement zoals dit geldt met ingang van 2020.
Algemeen



Voor elke lid geldt: je kunt de HRTC-kleding kopen. Omdat onze jongere leden in de meeste
gevallen nog groeien, is voor de categorieën jeugd (tot en met 14 jaar), nieuwelingen (15-16 jaar)
en junioren (17-18 jaar) een huurregeling in het leven geroepen. Hierbij geldt dat je voor een
basispakket kleding of een normaal pakket kleding kunt kiezen om deze kleding te huren in plaats
van te kopen (zie verderop in dit document).



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



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



Stukvallen van kleding: jaarlijks mag je één stukgevallen kledingstuk 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. Dat
betekent dat je je als lid houdt aan onze gedragsregels, die op de website www.hrtc.nl zijn terug te
vinden.



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

Huurregeling
Onze huurregeling omvat het volgende.



Als je in de van toepassing zijnde categorie rijdt (jeugd, nieuwelingen of junioren), is de
huurregeling een keuze. Je mag je kleding dus ook gewoon kopen. Indien je huurt, krijg je (een
deel van je) kleding in bruikleen van de vereniging.

Banken:
Rabobank NL72RABO 032.97.39.492
NL02INGB 00026.38.675
Inschrijving KVK:
406.241.45



We hebben twee pakketten samengesteld. Een basispakket en een normaal pakket. Voor de
inhoud zie de tabel verderop in dit document.



De vaste jaarlijkse huurvergoeding bedraagt bij de eerste verkrijging van een pakket (dus in ieder
geval voor iedereen in 2020) tweemaal de vaste jaarlijkse huurvergoeding. Zie voor een overzicht
van de huurvergoedingen de tabel verderop in dit document.



Daarnaast wordt éénmalig voor het beschikbaar stellen van de kleding en ter waarborging van de
nakoming van het kledingreglement, 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 leden in de categorie nieuwelingen en junioren (m/v) zijn verplicht de koersbroek met zeem te
kopen in verband met hygiëne. De categorie jeugd heeft de keus om een koersbroek te kopen of
uit het ruilsysteem te verkrijgen.



Omdat bij de huurregeling 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.



Indien uitgroei of slijtage dit noodzakelijk maakt, kun je je huurkleding omruilen zonder extra
kosten. Je krijgt dan zoveel als mogelijk goede, gebruikte kleding in jouw maat terug om de kosten
van de kleding voor de vereniging te beperken.



De kleding die je in bruikleen ter beschikking krijgt, blijft eigendom van de vereniging en dient te
worden ingeleverd indien je het lidmaatschap opzegt. 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.



In geval van overgang van de categorie junioren (m/v) naar de categorie senioren (m/v) 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 kleding die je tot en met 2019 hebt gedragen mag je houden.

Hoe kun je kleding bestellen
Koopkleding
Onze kledingleverancier Forte biedt de mogelijkheid om via haar website je kleding te bestellen
(www.fortesportswear.nl en daarna naar Shops –selecteer HRTC Hoorn). Dit werkt hetzelfde als een
webwinkel, wat betekent dat je direct moet betalen via Ideal of andere betaalmogelijkheden. Je kunt
ervoor kiezen om de kleding direct naar je huis te laten verzenden (je betaalt wel de verzendkosten
extra), of om de kleding bij de kledingbeheerder van HRTC Hoorn op te halen na berichtgeving over
ontvangst van de levering.
Omdat we met Forte minimale bestelaantallen hebben afgesproken, staat de website slechts enkele
malen per jaar open om je bestelling te kunnen doen. Dit zal via email aan je worden
gecommuniceerd. Om te voorkomen dat je zonder kleding komt te zitten, bijvoorbeeld bij een nieuw
lidmaatschap gedurende het seizoen of na een valpartij, heeft de kledingbeheerder ook een voorraad
nieuwe kleding. Als je dus kleding buiten de gecommuniceerde bestelmomenten nodig hebt, neem
dan even contact op met de kledingbeheerder (kleijn_daniel@hotmail.com).
Huurkleding
De website van Forte is niet ingericht om ook de huurregeling te ondersteunen (je kunt namelijk alleen
direct kleding kopen op de website).

Als je gebruikt wilt maken van de huurregeling vul je het Excel kledingbestelformulier in voor die
onderdelen van de huurregeling die je wilt huren (zie website HRTC Hoorn, www.hrtc.nl of vraag de
kledingbeheerder). LET OP. Als je zelf een broek koopt in combinatie met een huurpakket, moet je de
broek wel direct zelf aankopen via de webwinkel op de hierboven aangegeven manier. Dat geldt ook
voor alle overige kledingstukken die niet in één van de twee huurpakketten zijn opgenomen, zoals
snelpak, arm/beenstukken, sokken, handschoenen etc. Alléén je huurkleding kan dus niet via de Forte
website besteld worden, alle overige artikelen gewoon wel.
Maatvoering
Als je twijfelt welke maat je nodig hebt kun je bij de kledingbeheerder passen. Neem contact op voor
een afspraak daarvoor.
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
hierboven. Indien de trainings- ploegleiders- of bestuursactiviteiten worden beëindigd, dient de
kleding te worden geretourneerd bij de kledingbeheerder. De kleding kan op dat moment indien
gewenst ook worden aangekocht waarbij de verkoopprijs wordt vastgesteld op basis van een
standaard afschrijvingstabel die is gebaseerd op de ouderdom van de kleding, onder verrekening
van de borg. Bestellen op dezelfde manier als bij koop, verrekening via de penningmeester.

Samenstelling kledingpakketten bij gebruik huurregeling
We hebben twee huurpakketten samengesteld waaruit je kunt kiezen als je gebruik wilt maken van de
huurregeling. De inhoud van deze pakketten is als volgt.
Inhoud pakket:

Pakket
Basis

Pakket
Normaal

Koersbroek kort (jeugd mogelijk ruilsysteem, nwl/junioren: kopen)

1

1

4-seizoenen jack

1

1

Koersshirt kort lange rits

1

1

Lange broek

-

1

Jaarlijkse bijdrage 1e jaar exclusief koop broek

EUR 46,50

EUR 73,00

Jaarlijkse bijdrage 2e jaar tot en met 4e jaar exclusief eventuele
aankoopkosten broek

EUR 23,25

EUR 36,50

Jaarlijkse bijdrage 1e jaar

EUR 83,00

EUR 109,00

Jaarlijkse bijdrage 2e jaar tot en met 4e jaar

EUR 41,50

EUR 54,50

Keuze: kleding huren met uitzondering van broek:

Keuze: alle kleding huren:

