
 

 

 
 

 

Kledingreglement LDODK/Rinsma Modeplein 
 

• Je ontvangt de kleding en tas in bruikleen, het eigendom blijft bij LDODK/Rinsma Modeplein.  

 

• De kleding/tas mag alleen worden gebruikt voor, tijdens en na wedstrijden en bij eventuele andere wedstrijd 
gerelateerde activiteiten van de jeugd van LDODK. Indien er inschietshirts en/of trainingspakken verstrekt zijn 
dienen deze ook gebruikt te worden bij wedstrijden. 

 

• De tas mag ook gebruikt worden bij trainingen van LDODK. 

 

• Voor iedere andere activiteit, zoals vakanties, (school)kampen of iets anders mag de kleding/tas niet worden 
gebruikt.  

 

• Het is mogelijk dat je gedurende het seizoen andere kleding nodig hebt. Wanneer dit het geval is kun je 
contact opnemen met de kleding-commissie en zal geprobeerd worden een passende oplossing te vinden.  

 

• Wanneer de kleding/tas is zoekgeraakt of niet meer in goede staat verkeert (gescheurd, ritsen kapot, e.d.) 
moet dit worden gemeld aan de kledingcommissie en zal er een passende oplossing worden gezocht om 
eventueel de kleding/tas te vervangen en kan LDODK een nota te sturen voor de te maken kosten en het 
bedrag via de bestaande machtiging te incasseren. 

 

• De kleding/tas moet deugdelijk worden onderhouden, dit zal worden gecontroleerd aan het eind van het 
seizoen.  

 

• Mocht tijdens deze jaarlijkse controle blijken dat de kleding/tas niet juist is onderhouden of geheel of 
gedeeltelijk niet meer aanwezig is dan stuurt LDODK een rekening voor de te maken kosten om de kleding/tas 
(geheel of gedeeltelijk) te vervangen, en zal het bedrag via de bestaande machtiging geïncasseerd worden. 

 

• De kosten zijn:  
- trainingsbroek of -jas € 25,-- per stuk  
- volledig trainingspak € 50,-- 
- broekje/rokje € 25,-- 
- tas € 30,-- 
- coachjas € 25,-- 
- wedstrijd/inschietshirt € 47,50 * 
* opmerking wedstrijdshirt: het team is verantwoordelijk voor de shirts. Mist er een shirt, dan worden de 
kosten van het shirt verdeeld over alle spelers van het team. Uitzondering hierop zijn de teams waarbij de 
spelers met een vast rugnummer spelen. Dan zijn de kosten voor de betreffende speler. 

 

• LDODK kan via een bestuursbesluit de tarieven van de kosten zoals in voorgaande punt genoemd aanpassen. 
Hiervoor hoeft niet opnieuw akkoord gegeven te worden voor dit kledingreglement.  



 

 

 
 

 

 

• Bij het wassen van de kleding moet je je houden aan de wasvoorschriften, zoals in kleding vermeld. 

 

• Wanneer LDODK naar de mening van de kledingcommissie en/of het bestuur van mening is dat de kleding/tas 
onjuist wordt gebruikt kan de vereniging passende maatregelen te nemen.  

 

• Afhalen/omruilen/inleveren van kleding en/of tas kan alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak is 
Antje Wimke is te bereiken via kleding.commissie@ldodk.nl of  via Whatsapp via 06-23104389. 

 
 

• Bij opzegging van het lidmaatschap moet de kleding uiterlijk binnen 21 dagen na opzeggen lidmaatschap 
ingeleverd worden. Als de kleding dan nog niet is ingeleverd, zal een bedrag in rekening worden gebracht en 
worden geïncasseerd o.b.v. de bestaande machtiging. Als de kleding later alsnog ingeleverd wordt, zal dit 
bedrag, onder aftrek van € 5,-- administratiekosten worden teruggestort. 
 
Ik verklaar dat ik dit reglement gelezen heb en er mee akkoord ga.  
 
Naam speler/speelster of naam ouder  Datum en handtekening  
 
 
____________________________                    ______________________________ 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fldodk.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dfc402fdc1ebd516194224ddfe%26id%3Dff6e9d6ff8%26e%3D76f0976793&data=05%7C01%7C%7C14a8b2b4508c4658453c08da30019b6b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637875080701761926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b60K0oYkQ9B780o6831goUF3aG%2B4trzfH%2BABt8uTA%2Bs%3D&reserved=0

