Kledingreglement WV Avanti 2016
(laatst aangepast op 08 mei 2016)
•

Ieder clublid dient clubkleding te dragen tijdens wedstrijden, gezamenlijke trainingen en
deelname aan overige door WV Avanti georganiseerde evenementen, ook op de
openbare weg. Meerdere malen niet naleven van deze regel kan uitsluiting van
deelname tot gevolg hebben.
Bij deelname aan bepaalde wedstrijden kan hiervan afgeweken worden (deelname aan
wedstrijden in gecombineerde teams enz.).

•

Leden dienen in representatieve, d.w.z. schone en onbeschadigde kleding te rijden.

•

Alle leden en nieuwe leden van WV Avanti kunnen éénmalig een (standaard)
kledingpakket aanschaffen na betaling of automatische incasso van de contributie en
het te betalen bedrag voor het kledingpakket.

•

Bij schade aan een shirt met korte mouw of een korte koersbroek, ontstaan tijdens een
KNWU-wedstrijd kan, wanneer dit onherstelbaar is, het kledingstuk worden omgeruild
tegen een vervangend kledingstuk tegen een vergoeding van de helft van de kostprijs
per stuk, met een maximum van twee stuks per jaar. Voor de snelpakken korte- en lange
mouw, en het wedstrijdpak geldt een maximum van 1 stuks per jaar.
Dit dient binnen twee weken na de valpartij gemeld en omgeruild te worden. Bij twijfel in
overleg en ter beoordeling van het bestuur.

•

Dit reglement is van kracht totdat er weer nieuwe kleding met nieuwe sponsor-uitingen
komt.

•

Dit reglement is van toepassing zolang de middelen van de vereniging hiervoor
toereikend zijn.

•

In bepaalde situaties kan het bestuur anders beslissen over de verstrekking van de
kleding.

•

Dit reglement is niet van toepassing op renners die alleen via WV Avanti het
basislidmaatschap van de KNWU hebben aangevraagd (en daarmee geen
verenigingslid zijn).

Het standaard kledingpakket bestaat uit:
Klein pakket *
•
•
•

Korte koersbroek
Shirt korte mouwen (Classic of Aero)
Jack lange mouwen

Prijs: € 95,Aanvulling * op klein pakket
•
•

Lange broek zonder zeem
Winterjack

Prijs: € 40,Prijs: € 60,-

* Maximaal 1 klein pakket en maximaal 1 stuks per aanvullingsartikel per lid.
Daarnaast kan extra kleding worden aangeschaft tegen de gangbare prijzen:
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Verschillende kleding alleen op bestelling en bij minimale besteleenheid.
Koersbroek Heren (kort)

€ 50,00

Koersbroek Dames (kort)

€ 50,00

Shirt korte mouwen Classic

€ 38,00

Shirt korte mouwen Aero

€ 38,00

Jack lange mouwen

€ 48,00

Windstopper

€ 50,00

Lange broek zonder Zeem

€ 55,00

Lange broek met Heren Zeem

€ 60,00

Lange broek met Dames Zeem

€ 60,00

Winterjack

€ 75,00

Combipak (Sprintpak)

€ 130,00

Snelpak korte mouwen

€ 75,00

Snelpak lange mouwen

€ 80,00

Beenstukken

€ 25,00

Armstukken

€ 15,00

Handschoenen Zomer

€ 14,00

Handschoenen Winter

€ 18,00

Buff

€ 20,00

Sokken

€

5,00

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van WV Avanti.
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