Clubkleding reglement van HRTC DOK

Dit kledingreglement vervangt alle voorgaande edities.
Het lid van HRTC DOK gaat akkoord met het gestelde binnen dit kledingreglement.
De kleding die aangeschaft kan worden via BIORACER dient in ieder geval gedragen te worden tijdens:




Officiële KNWU wedstrijden.
Trainingsactiviteiten(wedstrijden) die door de HRTC DOK worden georganiseerd.

Uitzonderingen daarop zijn:



Indien er gereden wordt in de gevallen als genoemd in bijlage 1 van dit reglement.
Wedstrijden die niet in KNWU-verband worden gereden.

Het is niet toegestaan:





Clubkleding weg te geven aan personen die geen lid zijn van HRTC DOK.
Andere sponsoruitingen toe te voegen zonder overleg met het Bestuur.
Het verwijderen of afplakken van sponsor uitingen cq het toevoegen van namen etc.
Het rijden in niet-goedgekeurde kleding (zie bijlage 1).

Toelichting:
HRTC DOK is een wielervereniging die regiobreed, zeker in de Kop van Noord-Holland,
bekendheid geniet. De sponsering is dan ook op deze regio gericht.
Door het collectief dragen van deze kleding stralen wij het uit trots te zijn om bij deze
vereniging te kunnen en mogen rijden. Ons gedrag op de fiets en daarbuiten dient ook
conform te zijn, netjes en sportief. Bedenk dat je steeds een reclame-verlengstuk bent
van de sponsor en jouw vereniging.
Indien het door het Bestuur wordt toegestaan afwijkende kleding te dragen, dient in ieder geval de basiskleuren (Geel-Rood) van HRTC DOK hierin te zijn verwerkt.
Voorkomen moet worden dat er in kleding wordt gereden tijdens KNWU wedstrijden,
waarop sponsoren staan afgebeeld die niet (meer) actief zijn binnen de vereniging. Uitzonderingen hierop zouden de renners kunnen zijn van de categorie jeugd.
Namens het Bestuur
HRTC DOK.
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Het bestellen van clubkleding
Met de clubkleding van Bioracer kunnen jullie kiezen uit een breed assortiment kleding van
hoge kwaliteit, met een goede pasvorm. Ieder lid kan zelf zijn kleding uitkiezen en bestellen op
de website van Bioracer.

Eerst passen
Omdat de kleding die je bestelt via de webshop speciaal voor jou wordt gemaakt, kun je die niet
terugsturen. Daarom bestaat de mogelijkheid om alle kleding eerst te passen. Wil je passen
maak dan een afspraak via kleding@hrtcdok.nl
Noteer goed wat je wilt bestellen, zodat je dat op een later moment kunt invoeren op de webshop van Bioracer.

Bestellen via de webshop van Bioracer
Het bestellen van clubkleding doe je online, op de HRTC DOK webshop van Bioracer via de volgende link: Webshop Bioracer HRTC DOK. Om je bestelling in te kunnen voeren moet je eerst
een account aanmaken.
Voor bestellingen onder de 100 euro worden verzendkosten gerekend van €8, exl btw. Voor bestellingen boven 100 euro worden geen verzendkosten gerekend.

Bestelmomenten:
Er zijn per jaar vier bestelperiodes van twee weken: vanaf 15 januari, 15 april en 15 juli en 1 oktober. Bestellingen worden steeds 7-8 weken na de sluitingsdatum van de webshop afgeleverd.

Levering
Bioracer levert de kleding bij je thuis af, en rekent daarvoor de genoemde verzendkosten.

Vragen
Vragen over de kleding of het assortiment kunnen gesteld worden via kleding@hrtcdok.nl
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Bijlage 1 Verplicht dragen clubkleding
(Tekst uit voorschriften KNWU.)
Met ingang van 1 januari 2011 is het dragen van de verplichte clubkleding aangescherpt (zie
ook artikel N 1.3.080.01).
Uitgezonderd van het verplicht dragen van clubkleding zijn renners die deel uitmaken van een
WorldTour Team, Pro Continental Team, Continental Team, UCI Vrouwenteam, district/regio
team of een LDT. Voor renners/rensters deel uitmakend van een LDT is bij deelname in andere
disciplines het dragen van clubkleding wel verplicht.
UITZONDERING:
Daarnaast kunnen uitsluitend Amateurs- (M/V) en Sportklasse licentiehouders met hun vereniging overeenkomen om in eigen kleding of kleding van een individuele sponsor te rijden volgens
de voorwaarden zoals in het reglement vervat. Concreet betekent dit dat de reclame niet in strijd
met de wettelijke bepalingen mag zijn. In de praktijk komt het neer op een verbod tot het dragen
van kleding met reclame voor tabak en alcoholproducten. Ook discriminerende, pornografische
en aanstootgevende uitingen/teksten zijn verboden. Voor een uitgebreide info wordt verwezen
naar: http://www.knwu.nl/storage/2017/05/Alcohol-reclame-in-de-sport-Bijzonderheden.pdf In
elk ander geval dient men zich te houden aan de verplichte clubkleding.
Bovenstaande houdt in dat indien gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid in een andere
outfit dan die van HRTC DOK te rijden, dit vooraf van het seizoen aan het bestuur mede te delen. Het bestuur zal daar een beslissing over nemen.
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Bijlage 2 Verstrekking kleding door de vereniging
Leden :

Eenmalig:

alle leden kunnen bij aanvang lidmaatschap een standaard (Jersey SS Prof Bodyfit) shirt aanvragen.

Jeugdleden incl Nieuwelingen & junioren (met Licentie op naam HRTC DOK):
Eenmalig:

kan er aanspraak gemaakt worden op: 1 shirt (Jersey SS PROF
smooth combi mesh collar LOW), 1 korte broek (Bibshort Race
Proven 2.0 Lycra), 1 shirt Lange mouwen (Jersey LS Prof Isolation) en 1 set Beenstukken (Legwarmers Tempest).

Jaarlijks:

kunnen renner(s) die uitkomen voor de vereniging (landelijke wedstrijden) aanspraak maken op: 1 shirt (Jersey SS PROF smooth
combi mesh collar LOW) en 1 korte broek (Bibshort Race Proven
2.0 Lycra) of de waarde van deze t.b.v. andere Bioracer kleding
(uit de HRTC DOK webshop) besteden.

Renners ( M/V) DOK Ploeg
Eenmalig:

kan er aanspraak gemaakt worden op: 1 shirt (Jersey SS PROF
smooth combi mesh collar LOW), 1 korte broek (Bibshort Race
Proven 2.0 Lycra), 1 shirt Lange mouwen (Jersey LS Prof Isolation) en 1 set Beenstukken (Legwarmers Tempest) bij toetreding
Dokploeg.

Jaarlijks:

kunnen renner(s) die uitkomen voor de vereniging (landelijke wedstrijden) aanspraak maken op: 1 shirt (Jersey SS PROF smooth
combi mesh collar LOW) en 1 korte broek (Bibshort Race Proven
2.0 Lycra) of de waarde van deze t.b.v. andere Bioracer kleding
(uit de HRTC DOK webshop) besteden.

Eenmalig:

kan er aanspraak gemaakt worden op: 1 shirt (Jersey SS PROF
smooth combi mesh collar LOW), 1 korte broek ( Bibshort Race
Proven 2.0 Lycra), 1 shirt Lange mouwen (Jersey LS Prof Isolation) en 1 set Beenstukken (Legwarmers Tempest) bij aanvang
functie.

Jaarlijks:

kunnen renner(s) die uitkomen voor de vereniging (landelijke wedstrijden) aanspraak maken op: 1 shirt (Jersey SS PROF smooth
combi mesh collar LOW) en 1 korte broek (Bibshort Race Proven
2.0 Lycra) of de waarde van deze t.b.v. andere Bioracer kleding
(uit de HRTC DOK webshop) besteden.

Trainers:

Ploegleiders/Coaches
1 Soft Shell Jack
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Bovengenoemde zaken kunnen aangevraagd/besteld worden via kleding@hrtcdok.nl
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