Reglement Schaerweijde Clubtenue
Officieel Schaerweijde clubtenue
Het officiële Schaerweijde clubtenue bestaat uit de volgende onderdelen:
-

Rode polo Indian Maharadja (met zwarte biezen aan de zijkant):
o Breedte Jeugd:
▪ Voorzijde: Schaerweijde logo (links, borduur), ABN Amro
▪ Mouw: F&F
▪ Achterzijde: eventueel sponsorvermelding
▪ Kraag: Schaerweijde (in witte letters)
o Breedte Senioren:
▪ Voorzijde: Schaerweijde logo (links, borduur), 2ZIP
▪ Mouw: Geerestein en Turner
▪ Achterzijde: eventueel sponsorvermelding
▪ Kraag: Schaerweijde (in witte letters)
o Top Jeugd:
▪ Voorzijde Schaerweijde logo (links, borduur), Lease A Bike
▪ Mouw: F&F en Carver
▪ Achterzijde: rugnummers verplicht voor de 1e-lijns
Juniorenteams (in witte cijfers)
▪ Kraag: Schaerweijde (in witte letters)
o Top Senioren:
▪ Voorzijde: Schaerweijde logo (links, borduur), Carver
▪ Mouw F&F
▪ Achterzijde:
▪ Dames: Wijn en Stael Advocaten
▪ Rugnummers verplicht H1/D1/H2/D2 (in witte cijfers)
▪ Kraag: Schaerweijde (in witte letters)

-

Zwarte short of zwart rokje Indian Maharadja:
Voorzijde: links Schaerweijde logo,
Top Jeugd:
▪ Achterzijde: Burgersdijk Makelaars
Top Senioren Heren:
▪ Achterzijde: Voxius

o
o
o
-

Rood/zwart gestreepte kousen Indian Maharadja (met Schaerweijde logo)

-

Trainingspak
o

enkel
▪
▪
▪

voor 1e-lijns Junioren en H1/D1:
Voorzijde jack: Schaerweijde logo (links, borduur)
Achterzijde jack: sponsorvermelding
Voorzijde broek: Schaerweijde logo (rechts, borduur)
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-

Keepershirt
Het keepershirt heeft een van het clubtenue afwijkende kleur en moet
onderscheidend zijn ten opzichte van onder meer de arbitrage
(bijvoorbeeld kobaltblauw of wit).
▪
▪

Voorzijde: eventueel sponsorvermelding
Achterzijde: verticaal Schaerweijde (in witte letters)
rugnummer 1 (wit)
eventuele sponsorvermelding

Alle hockeyende Schaerweijde-leden (de Funkey’s uitgezonderd) dienen tijdens
de competitiewedstrijden het verplichte officiële clubtenue te dragen. Daarnaast
zijn de bepalingen uit het Bondsreglement van de KNHB met betrekking tot
wedstrijdkleding en spelersuitrusting integraal van toepassing.
Alternatief tenue
Indien men in een uitwedstrijd een tegenstander treft met een te gelijkende
kleur (rood) shirt. Is een alternatief uit-tenue toegestaan. In dit geval geldt als
advies:
Zwarte polo Indian Maharadja (met rode biezen aan de zijkant):
o

o

o

o

-

Breedte Jeugd:
▪ Voorzijde: Schaerweijde logo (links, borduur)
▪ Achterzijde: eventueel sponsorvermelding
▪ Kraag: Schaerweijde (in witte letters)
Breedte Senioren:
▪ Voorzijde: Schaerweijde logo (links, borduur),
▪ Achterzijde: eventueel sponsorvermelding
Top Jeugd:
▪ Voorzijde Schaerweijde logo (links, borduur), Lease A Bike
▪ Mouw: F&F en Carver
▪ Achterzijde: rugnummers verplicht voor de 1e-lijns
Juniorenteams (in witte cijfers)
▪ Kraag: Schaerweijde (in witte letters)
Top Senioren:
▪ Voorzijde: Schaerweijde logo (links, borduur), Carver
▪ Mouw F&F
▪ Achterzijde:
▪ Dames: Wijn en Stael Advocaten
▪ Rugnummers verplicht H1/D1/H2/D2 (in witte cijfers)
▪ Kraag: Schaerweijde (in witte letters)

Zwarte short of zwart rokje Indian Maharadja:
Top Jeugd:
▪
Achterzijde: Burgersdijk Makelaars
o Top Senioren Heren:
▪
Achterzijde: Voxius
o

-

Effen zwarte kousen (met Schaerweijde logo)
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Kosten en eigendom
Shirts
De polo’s/Schaerweijde shirts (exclusief de genummerde shirts (H1/D1/D2/H2))
zijn eigendom van het betreffende lid.
De vaste keepers krijgen voor een shirtvoucher een keepershirt in plaats van een
rood Schaerweijde shirt. Het keepershirt wordt dus eigendom van de keeper. Voor
de teams zonder vaste keeper, wordt een keepershirt verstrekt door de
materiaalcommissie van Schaerweijde. Deze shirts zijn in bruikleen en blijven
eigendom van Schaerweijde.
Shirtvoucher Jeugd
Ieder jeugdlid ontvangt 1 x per 2 jaar een shirtvoucher (via de
teammanager). Met deze voucher is met korting een rood Schaerweijde
thuisshirt op te halen bij Sunny Camp in Zeist. Eenmalig wordt er - in het
seizoen dat het jeugdlid een voucher ontvangt – 35,- euro bij zijn/haar
contributie berekend.
Shirtvoucher Senioren
Ieder senioren-lid ontvangt 1 x per 5 jaar een shirtvoucher (via de
teammanager). Met deze voucher is met korting een rood Schaerweijde
thuisshirt op te halen bij Sunny Camp in Zeist. Eenmalig wordt er – in het
seizoen dat het senioren-lid een voucher ontvangt – 35,- euro bij zijn/haar
contributie berekend.
Indien het lid in een bepaald seizoen geen gebruik wenst te maken van de
shirtvoucher, dan kan hij/zij dit vóór 1 juli, voorafgaand aan het nieuwe
seizoen, per e-mail aangeven via schaerweijdeshirt@schaerweijde.nl.
Alleen tijdig ontvangen e-mails op genoemd adres worden in behandeling
genomen. Het lid krijgt van Schaerweijde een ontvangstbevestiging en de
shirtvoucherdatum schuift vervolgens 1 seizoen op. Indien het shirt tijdens
de periode van uitgifte tot de periode van de volgende uitgifte vervangen
dient te worden (om welke reden dan ook), dient het lid zelf een nieuw
thuisshirt aan te schaffen bij Sunny Camp. Zonder originele shirtvoucher
krijgt het lid geen korting.
Trainingspakken
De trainingspakken blijven eigendom van Schaerweijde. Hiervoor ondertekent
de speler een bruikleencontract. Bruikleencontracten worden, voor
desbetreffende spelers, aan het begin van het seizoen aan de managers van de
teams verstrekt door de materiaalcommissie.
De kosten voor overige kleding (inclusief alternatief tenue) draagt het team/de
spelers zelf (eventueel door middel van sponsoring). Indien er voor een team meer
dan 10 Schaerweijde shirts of alternatieve shirts (met Schaerweijde logo) bij
Sunny Camp worden aangeschaft, kan er aanspraak gemaakt worden op een
korting van 10%.
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Leveranciers
De Schaerweijde kleding wordt geleverd door Indian Maharadja en verkocht in de
winkel van Sunny Camp te Zeist. Onder Schaerweijde kleding wordt verstaan: het
officiële clubtenue en/of het alternatieve tenue zoals hiervoor omschreven.
Sponsoring
Hoofdsponsor:
Schaerweijde hockey kent alleen exclusiviteit voor ABN AMRO.
Voor het benaderen van welke sponsor dan ook, dient van te voren
contact te worden gezocht met de sponsorcommissie via
sponsor@schaerweijde.nl.
-

Sponsoring (van niet verplichte clubkleding en overige artikelen)
Onder niet verplichte clubkleding kan worden verstaan: de uit-shirts van de
Jeugd en Senioren behalve H1/H2/D1 en D2, trainingssweaters,
trainingsshirts, aparte trainingsbroeken, overhemden etc. Onder overige
artikelen bijvoorbeeld tassen, hockeysticks.
Deze mogen gesponsord worden door andere sponsors, onder de volgende
voorwaarden:
a. De andere sponsor mag geen directe concurrent van de 4
hoofdsponsors zijn;
b. Er dient te allen tijde eerst contact te worden gezocht met de
sponsorcommissie voor akkoord (sponsor@schaerweijde.nl);
c. Indien de sponsor bereid is een item te sponsoren, mag de naam van
de sponsor alleen op dat item verschijnen;
d. Bij naamsvermelding dient een bijdrage, van minimaal 300,- euro per
seizoen per gesponsord item, bij gebruik van het officiële Schaerweijde
logo, overgemaakt te worden aan Stichting Sponsoring Schaerweijde,
tenzij het een reeds bestaande clubsponsor betreft;
e. Bij sponsoring van teamkleding met ‘teamwear’ van Indian Maharadja
is geen afdracht verplichting aan de Stichting Sponsoring
Schaerweijde;
f. Indien slechts sprake is van sponsoring zonder naam en/of
productvermelding, dan is geen financiële bijdrage verschuldigd.

Z.S.V. Schaerweijde – Hein Bottingalaan 1 – 3707 NX Zeist

