
   
 

Regels uitlenen kleding en tassen seizoen  

- Elke speler van een team ontvangt een tas met tenue, presentatiepak en sokken te leen 

gedurende het seizoen. (eigendom Baronie). Deze mogen alleen op wedstrijddagen gebruikt 

worden (dus niet tijdens trainingen) 

- Voor aanvang van het seizoen en na het einde van het seizoen worden er momenten gepland 

om kleding/tassen op te halen c.q in te leveren 

- Per team is er 1 aanspreekpunt (contactpersoon) voor de kleding, hij/zij verzorgt de 

communicatie betreft de kleding en tas.  

- Voor de kleding en tas moet verplicht een borg betaald worden. 

€60 voor teams t/m O7 

€80 voor teams O8 t/m O10 

€100 voor teams O11 en O12  

€150 voor teams vanaf O13 

- De contactpersoon  haalt tegen betaling van de borg aan het begin van het seizoen de 

kleding en tassen op en levert aan het einde van het seizoen alle verkregen kleding en tassen 

weer in. Geen borg = Geen kleding 

- Op het moment van ophalen vult de contactpersoon van de kleding/tassen samen met 

Jeffrey Cornfield of Alicia Tonnaer (of een gedelegeerde verantwoordelijke helper) een lijst in 

waarop staat hoeveel tassen, tenues, trainingspakken en sokken het team meeneemt. Dit 

controleer je samen en na betaling van de borg tekenen beide het formulier en kan je de 

spullen voor het team meenemen. 

- Mocht er gedurende het seizoen iets kapot gaan, de maten niet juist zijn, er nieuwe spelers 

bijkomen of andere zaken  betreft de kleding/tassen dan contact opnemen met Jeffrey 

Cornfield 06-12880645 of Alicia Tonnaer 06-83178119. Samen kun je dit dan bespreken en 

tot een oplossing komen. 

- Na het eind van het seizoen komt de contactpersoon op het geplande moment  de tassen, 

tenues, trainingspakken en sokken inleveren.  Alles wordt samen geteld, richtlijn is de lijst die 

aan het begin van het seizoen is ingevuld. Klopt het aantal krijg je op dat moment de 

betaalde borg weer contant retour. Mocht er iets ontbreken dan wordt dit verrekend met de 

borg. Indien de borg niet voldoende is voor de ontbrekende kleding/tassen zal er een factuur 

volgen die betaald dient te worden. 

- Bij eventuele vragen kunnen jullie altijd contact opnemen met Jeffrey Cornfield of Alicia 

Tonnaer.  

TIP 

- De ervaring is dat er mogelijk discussies in teams ontstaan omdat er dingen kwijt zijn en de 

persoon die de borg heeft voldaan zijn of haar borg niet of niet volledig terug krijgt , 

adviseren wij de teams om de borg te delen door het aantal spelers. 9via tikkie makkelijk te 

regelen) 

- Maak  een lijst met welke speler welk nummer draagt (indien aanwezig)  zodat er 

duidelijkheid is wie iets kwijt is geraakt. 

Met sportieve groet, 

Jeffrey Cornfield en Alicia Tonnaer  



   
 

Prijslijst (inclusief bedrukking) 

Wedstrijdshirt   €20 

Wedstrijdbroekje  €10 

Keepers lange broek   €15 

Presentatiejack/hoody  €30 

presentatiebroek  €20 

Tas medium   €30 


