Vraag & antwoord bruikleenregeling wedstrijdshirts
(24 augustus 2018)
Elk lid van SV Kampong Hockey krijgt een wedstrijdshirt in bruikleen tegen een lage vergoeding per
seizoen. Na drie seizoenen worden de shirts ingenomen en ontvang je weer een nieuw shirt in
bruikleen voor drie seizoenen.
Deze regeling is goedgekeurd in de ALV van januari 2015. Dat betekent dat het daarmee bindend is
voor alle leden.

Wedstrijdshirt (thuisshirt)
Waarom heeft SV Kampong Hockey een bruikleenregeling voor de wedstrijdshirts?
Kampong Hockey koopt de wedstrijdshirts in voor alle leden tegen kostprijs en geeft elk lid een
thuisshirt in bruikleen voor een periode van drie seizoenen. Dat voorkomt dat elk lid tegen winkelprijs
een shirt moet aanschaffen.
Bij de bruikleenregeling behoort de verplichting het shirt in te leveren bij de beëindiging van het
lidmaatschap.

Wanneer krijg ik een nieuw wedstrijdshirt?
De bruikleenregeling loopt drie seizoenen, dus na drie jaar lever je je shirt in en ontvang je een nieuw
shirt. De lopende bruikleenregeling loopt af, dus iedereen moet aan het einde van de zomer van 2018
zijn huidige shirt inleveren en deze ruilen voor een nieuw shirt.
De ruildagen en tijden zijn:
Dinsdag 28 augustus van 16:00 – 20:00 uur
Woensdag 29 augustus van 16:00 – 20:00 uur
Donderdag 30 augustus van 16:00 – 20:00 uur
Dinsdag 4 september van 16:00 – 20:00 uur
Woensdag 5 augustus van 16:00 – 20:00 uur
Donderdag 6 september tussen 16:00 – 20:00 uur
Let op: afhalen doe je bij Hockey Republic aan het Herculesplein 275 (achter de Galgenwaard), dus
niet op Kampong zelf.

Hoe werkt het ruilen?
Het is belangrijk dat je je oude shirt weer inlevert als je je nieuwe shirt komt ophalen. Voor het ruilen
zijn 3 zaken nodig: je naam, je lidnummer en je oude shirt. Zonder je oude shirt kunnen we je helaas
niet kosteloos een nieuw shirt meegeven en zijn we genoodzaakt € 30,00 kosten in rekening te
brengen.
Als je dit seizoen nieuw bent heb je natuurlijk niks te ruilen en kun je gewoon je wedstrijdshirt ophalen.
Het is ook mogelijk voor één iemand om voor meerdere leden tegelijk het shirt te ruilen (bijvoorbeeld
je gezin, je huis, je team). Zorg dan dat je alle oude shirts meeneemt en een lijstje met alle namen en
lidnummers!

Wat is er nieuw?
De nieuwe wedstrijdkleding is gemaakt van eigentijdse sportmaterialen, met betere pasvorm en
vochtafvoer. Het blauw is weer echt Kampongblauw, dus minder fel dan het Italiaanse Azzuro van het
oude bruikleenshirt. Het shirt heeft een kleiner kraagje en op de rug een klein Domtorentje, een
eerbetoon aan onze stad.

Partners
De nieuwe wedstrijdkleding van 2018 is ontwikkeld door onze kledingleverancier Reece samen met
een aantal Kampongers. De gewenste verbeteringen die uit de evaluatie van het oude shirt naar voren
kwamen zijn doorgevoerd. We willen alle vrijwilligers die meegeholpen hebben en onze
kledingpartners bedanken voor hun inzet voor het nieuwe tenue. Het ziet er prachtig uit! Ook
uitdrukkelijke dank aan de sponsoren die zich aan het shirt verbonden hebben: Rabobank,
JongSelect, Hockey Republic en Ten Have.

Wordt het wedstrijdshirt mijn eigendom?
Nee, het wedstrijdshirt is eigendom van SV Kampong Hockey en blijft dat ook. Je ontvangt het
wedstrijdshirt in jouw maat in bruikleen voor een periode van drie seizoenen.
Zorg dus dat je het shirt goed onderhoudt en de wasvoorschriften volgt.

Gemengde teams
Speciaal voor de dames van onze gemengde teams (trimhockey, G- en LG-hockey, Wheely’s) zijn
blauwe damesshirts gemaakt (zodat zij niet meer in wapperende herenshirts hoeven te spelen).

Hoeveel en hoe moet ik betalen?
De kledingbijdrage voor het gebruik van het wedstrijdshirt is vanaf seizoen 2018-2019 €10,- per
seizoen (dit was €7,50). Dit betekent dat je in totaal voor €30,- drie jaar lang een shirt mag gebruiken.
Het jaarbedrag wordt steeds bij de eerste contributie-inning toegevoegd op de factuur, die vervolgens
via automatische incasso wordt geïnd.

Waarom is de prijs van het bruikleenshirt verhoogd?
Helaas zijn de kosten voor het fabriceren van de shirts verhoogd, daarnaast bleek de €7,50 die eerder
werd gevraagd niet helemaal kostendekkend.

Waarom moet ik in een officieel wedstrijdshirt van Kampong Hockey spelen?
De KNHB en Kampong Hockey verplichten spelers in een officieel clubtenue te spelen (wedstrijdshirt,
broekje/rokje, kousen). Alle leden van SV Kampong Hockey zien er uniform en representatief uit met
een officieel wedstrijdshirt
Elk lid voldoet met het wedstrijdshirt automatisch aan deze verplichting van de Hockeybond en van de
vereniging.

Is het verplicht in het nieuwe (thuis)shirt te spelen vanaf seizoen 2018-19?
Ja, alle leden moeten vanaf seizoen 2018-19 spelen in het nieuwe Kampong wedstrijdshirt.

Drie seizoenen is drie jaar, wat als je na 1 of 2 jaar ophoudt met hockey?
Je betaalt €10,- per seizoen, dus als je opzegt voor het seizoen daarop, dan lever je het shirt in en
betaal je verder niets. Voor het inleveren stop je je shirt in een zakje / envelop met daarin een briefje
met je naam en lidnummer erop en vervolgens gooi je dit in de kledingkliko die voor het hockeykantoor
staat op de vide in het clubhuis. Zorg dat je je shirt uiterlijk vóór 1 juli van het lopende seizoen inlevert
om een boete te voorkomen.

Waar kan ik het nieuwe shirt ophalen?

De wedstrijdshirts kunnen vanaf dinsdag 28 augustus 2018 worden opgehaald bij Hockey Republic,
onder stadion Galgenwaard, aan het Herculesplein 275.

Wat moet ik doen met mijn oude wedstrijdshirt?
Het wedstrijdshirt dat je nu hebt, is eigendom van SV Kampong Hockey en dien je in te leveren als je
je nieuwe wedstrijdshirt komt ophalen.

Mijn huidige shirt is te klein, kan ik volgend seizoen een andere maat krijgen?
Ja dat kan. Je kunt de shirts passen en een maat kiezen als je je shirt ophaalt.

Wat gebeurt er als na 1 jaar mijn shirt niet meer past?
Stuur een berichtje hierover naar kleding.hockey@kampong.nl en lever je shirt in. Voor het inleveren
stop je je shirt in een zakje / envelop met daarin een briefje met je naam en lidnummer erop en
vervolgens gooi je dit in de kledingkliko die voor het hockeykantoor staat op de vide in het clubhuis.
Zorg dat je je shirt uiterlijk vóór 1 juli van het lopende seizoen inlevert om een boete te voorkomen.

Ik ben mijn bruikleen wedstrijdshirt kwijt, of het is onbruikbaar geworden door schade.
Hoe kom ik aan een nieuw shirt?
Als je geen wedstrijdshirt meer hebt of het is onbruikbaar geworden, dan kun je een melding doen van
verlies of schade via kleding.hockey@kampong.nl. Na betaling van een bedrag van € 30,(vervangings- plus administratiekosten) via de ledenadministratie/hockeykantoor kun je een ander
bruikleenshirt ophalen bij Hockey Republic.

Ik hockey komend seizoen niet meer bij Kampong Hockey, dus ik heb geen nieuw shirt
nodig
Als je conform de afspraken je lidmaatschap opzegt voor het volgend seizoen, dan lever je het shirt in
en betaal je verder niets.
Opzeggen van het lidmaatschap kan tot 15 mei in het lopende seizoen. Lever je shirt in vóór 1 juli, om
het boetebedrag van €30,- aan vervangings- plus administratiekosten te voorkomen. Voor het
inleveren stop je je shirt in een zakje / envelop met daarin een briefje met je naam en lidnummer erop
en vervolgens gooi je dit in de kledingkliko die voor het hockeykantoor staat op de vide in het clubhuis.
Zorg dat je je shirt uiterlijk vóór 1 juli van het lopende seizoen inlevert om een boete te voorkomen.

Ik was trimhockeyer, PlusSporter, trainingslid en ga nu spelen in een regulier
competitieteam, of andersom, wat dan?
Spelende leden krijgen een wedstrijdshirt in bruikleen. Trimhockeyers, PlusSport en trainingsleden
niet. Bij een wijziging van lidmaatschap moet je een shirt ophalen dan wel inleveren. Neem in geval
van vragen contact op via kleding.hockey@kampong.nl.

Ik speel in een lijnteam met sponsorkleding. Geldt de regeling ook voor mij?
De kledingregeling geldt voor alle leden, dus ook voor spelers uit een selectieteam. Selectiespelers
moeten net als alle leden wél zelf een broekje/rokje en kousen kopen.

Ik krijg ook een gesponsord shirt via mijn lijnteam. Moet ik dan het shirt wel ophalen?
Ja, je moet je shirt wel ophalen, altijd handig om een extra shirt te hebben bijvoorbeeld voor de
zaalperiode, of als je van team wisselt na een jaar of als je een keer meespeelt met een ander team.

Wedstrijdshirt (uitshirt)

Komt er ook een nieuw uitshirt?
Ja en nee. Het wedstrijdshirt heeft wel een nieuw design, maar is nog steeds rood. Je bent niet
verplicht in het officiële rode uitshirt te spelen: een ander rood shirt mag ook. Het nieuwe uitshirt is na
de zomer verkrijgbaar bij Hockey Republic. Het uitshirt valt niet binnen de bruikleenregeling en kun je
zelf aanschaffen. Je bent niet verplicht dit aan te schaffen.

Kan ik mijn oude uitshirt nog gewoon gebruiken?
Ja, het uitshirt heb je zelf aangeschaft, dus mag je blijven gebruiken.

Kousen, rokje, short
Is er ook een nieuw rokje?
Ja, met het nieuwe design is er ook een nieuw rokje gemaakt, maar het is nog steeds blauw. De
rokjes vallen niet binnen de bruikleenregeling en kun je zelf aanschaffen. Ze zijn verkrijgbaar bij
Hockey Republic. Je bent niet verplicht om dit nieuwe rokje aan te schaffen, maar je bent wel verplicht
om in een blauw rokje te hockeyen. Je mag ook in een ander rokje spelen in een vergelijkbare kleur.

Mag ik niet gewoon in mijn oude rokje blijven spelen?
Ja, dat mag. Het nieuwe rokje verschilt niet veel van het oude rokje. Maar we hopen natuurlijk dat
iedereen net zo enthousiast is als wij zijn over het mooie nieuwe tenue en dan staat het natuurlijk wel
heel stijlvol en krachtig als we er allemaal strak hetzelfde uit zien op het veld.

Mag ik als meisje in een blauw shortje spelen in plaats van een blauw rokje
Ja, dat mag.

Is er ook een nieuw short?
Ja, met het nieuwe design is er ook een nieuw short gemaakt, maar het is nog steeds wit met blauwe
bies. De shorts vallen niet binnen de bruikleenregeling en schaf je zelf aan. Ze zijn binnenkort ook
verkrijgbaar bij Hockey Republic. Je bent niet verplicht om dit nieuwe short aan te schaffen, maar je
bent wel verplicht om in een wit short te hockeyen. Je mag ook in een ander broekje spelen in een
vergelijkbare kleur.

Mag ik niet gewoon in een ander wit broekje spelen?
Ja, dat mag wel, maar we hopen natuurlijk dat iedereen net zo enthousiast is als wij zijn over het
mooie nieuwe tenue en dan is het natuurlijk wel heel stijlvol en krachtig als we er allemaal strak
hetzelfde uit zien op het veld.

Zijn er ook nieuwe kousen?
Ja, er ook nieuwe kousen gemaakt, maar de oude kousen verschillen niet veel van de nieuwe, dus je
kunt je oude kousen gewoon nog gebruiken. De kousen vallen niet binnen de bruikleenregeling en kun
je zelf aanschaffen. Ze zijn verkrijgbaar bij Hockey Republic.

Waar kan ik de kousen, wedstrijdshort en wedstrijdrokje verkrijgen?
Het tenue is verkrijgbaar bij Hockey Republic in Utrecht (zijkant Stadion Galgenwaard Herculesplein
275).

Keepers
Is er een apart Kampong Hockey wedstrijdshirt voor de keepers?
Ja, de vaste keepers krijgen een speciaal Kampong Hockey keepersshirt in bruikleen in plaats van
een wedstrijdshirt. Was je speler en word je komend seizoen vaste keeper en heb je een regulier

shirt? Stuur dan een bericht naar kampong.kleding@hockey.nl We maken dan een afspraak om je
shirt om te ruilen voor een keepersshirt. Dit kan ook als je komend seizoen stopt met keepen en een
regulier wedstrijdshirt in bruikleen wil.

Ons senioren-/ veteranenteam heeft geen vaste keeper, kunnen wij als team het
Kampong keepersshirt aanschaffen?
Ja, stuur een mail naar kleding.hockey@kampong.nl. Tegen betaling van € 30,00 euro (incl. btw) kun
je een keepersshirt aanschaffen via de vereniging (zolang de voorraad strekt).

Overige Vragen
Wat gaat dat wedstrijdtenue me kosten?
Alle leden krijgen middels de bestaande bruikleenregeling een nieuw wedstrijdthuisshirt voor drie jaar.
Je betaalt hiervoor een vast bedrag per jaar van €10,- Het nieuwe uitshirt is niet verplicht. Je mag ook
een ander rood shirt, dat qua kleur overeenkomt aan. Meisjes/Dames kunnen hun huidige rokje blijven
dragen. Jongens/Heren kunnen hun huidige broekje blijven dragen. Je kunt je huidige kousen blijven
dragen.

Is het uitshirt ook onderdeel van de bruikleenregeling?
Het uitshirt is niet verplicht, daarom is het uitshirt geen onderdeel van de bruikleenregeling.

Heb je vragen over de nieuwe wedstrijdkleding?
Mail dan naar kleding.hockey@kampong.nl

