Op deze pagina kunt u een aantal zaken regelen met betrekking op uw lidmaatschap van
V. en A V. Pax.
Tarieven:
Sporten is voor kinderen een kans om zich positief te ontwikkelen. Komt uw gezin rond van een
sociaal minimum? De Participatiebijdrage van de gemeente Bronckhorst biedt ouders een
vergoeding voor de sport van hun kinderen aan. Inwoners van Bronckhorst met een laag inkomen
kunnen in aanmerking komen voor een participatiebijdrage in de kosten van lidmaatschap van een
sportclub, zwemles, een ouderenvereniging, concertbezoek, kosten voor schoolgaande kinderen van
4 tot 18 jaar en aanschaf van een computer voor kinderen in de brugklas. Tevens heeft de
Gemeente Bronckhorst zich aangesloten bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds . Deze
fondsen zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten of aan cultuur willen doen, maar dat
niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, toch kunnen meedoen.
Voor het seizoen 2017-2018 gelden de volgende contributies
(inclusief € 15,00 voor het kledingfonds).
o Senioren € 212,00
o Junioren € 149,50
o Pupillen € 132,00
o Parttimers (8-wedstrijden regeling) en 7X7 € 120,00
o Senioren alleen trainen € 60,00
o Mini ’s alleen trainen € 70,00
o Mini ’s trainen en wedstrijden € 120,00
o Ondersteunende leden € 30,00
o Donateur met clubblad € 30,00
o Donateur zonder clubblad € 20,00
o Alleen Pax Praat € 25,00
Ook zijn leden binnen onze vereniging actief die studeren en niet thuis wonen. Voor hen is het
uitwonen een belemmering om bijvoorbeeld te komen trainen of om elke week in Hengelo te zijn om
een wedstrijd te spelen. Doordat men niet altijd aanwezig kan zijn wordt ook de te betalen
contributie te veel gevonden. Er wordt dan maar besloten om te stoppen met voetballen hoewel
men dat eigenlijk weer jammer vindt.
Het bestuur van Pax wil deze groep jonge mensen graag tegemoet komen. Je wilt toch graag blijven
voetballen en je kunt aangeven dat je uitwonend bent, dan krijg je een korting op de contributie. Let
op: je betaalt eerst de volledige contributie, na inlevering van je bewijs bij de penningmeester
menkveld@kickxl.nl krijg je een deel terug.
Contributie studenten uitwonend Seizoen 2017-2018
Contributie Senioren € 212,00 Senioren (studenten) € 125,00
Contributie Junioren € 149,50 Junioren (studenten) € 82,50
Waarvoor betaal je
• Afdracht KNVB
• Kledingfonds
• Huur, energie, onderhoud, e.d. accommodatie
• Div. overige (verzekeringen e.d.)
Wilt u lid worden van lees dan eerst deze handleiding
Beste Lezer,
Als u dit leest heeft u al een keuze gemaakt, of staat u op het punt een keuze te maken, om bij V. en
A V. Pax te komen voetballen. Wij willen u dan ook feliciteren met uw besluit. Wij zullen alles in het
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werk stellen, om het u naar de zin te maken. Op dit moment hebben wij ongeveer 740 leden, die
samen met elkaar de blauw/witte kleur hoog houden en wij hopen dat u dit clubgevoel ook krijgt.
Om lid te worden hebben wij in het kort een handleiding gemaakt, dit als hulp bij uw inschrijving.
We gaan dit seizoen van start met veel teams.
Organisatorisch brengt dit veel werk met zich mee en om iedereen zo goed mogelijk te laten trainen
en spelen heb je ruimte en regels nodig. Daarom hierbij het verzoek steeds de mededelingen over
aanvang wedstrijden, veldindelingen en kleedkamerindelingen en het trainingsschema goed in de
gaten te houden. Wanneer we ons hier allemaal aan houden zal het zeker het komende seizoen ook
vast weer lukken om alles rond te krijgen.
Of het nu om onze pupillen, junioren of senioren gaat: uitgangspunt is dat iedereen plezier beleeft
aan het voetbalspel.
Onze jeugdafdeling blijft qua teams goed bezet en dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst.
Immers een goede doorstroming naar onze senioren is een must voor de langere termijn. Ook wat
betreft de begeleiding en staf hebben we een vakkundige bezetting gevonden.
Wij wensen een ieder binnen onze vereniging, in welke hoedanigheid dan ook actief, een sportief en
succesvol seizoen toe.
V. en A V. Pax: een handleiding
Deze handleiding beschrijft op welke manier binnen V. en A V. Pax het één en ander geregeld is.
Lid worden
De volgende drie stappen leiden tot het lidmaatschap van de vereniging:
Invullen van het ‘Aanmeldingsformulier V. en A V. Pax’. Dit formulier kunt u vinden op de website van
V. en A V. Pax, of verkrijgen op het secretariaat. Het geheel ingevulde formulier, met pasfoto gaat
vervolgens naar de ledenadministratie van de vereniging.
Bij overschrijving moet niet alleen het overschrijfformulier ingeleverd worden, maar ook de oude
spelerspas, de ledenmutatiekaart, en een pasfoto. Voor de A-categorie dient overschrijving plaats te
vinden voor 15 juni van elk kalender jaar
Een geldig identificatiebewijs moet overlegd worden.
Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, is het lidmaatschap een feit.
Jaarlijks wordt contributie doormiddel van automatische incasso geïnd.. De contributie wordt altijd
in het eerste weekend van september afgeschreven van uw rekening. Na betaling van de
contributie ontvangt men het ‘Bewijs van lidmaatschap’ waarmee men vrij toegang heeft tot de
competitiethuiswedstrijden van Pax 1.
U gaat het lidmaatschap aan voor een geheel seizoen. U bent verplicht de contributie te voldoen van
een heel jaar. Er bestaat altijd de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen.
V. en A V. Pax
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 68
7255 ZH Hengelo Gld
Herman Groot Wassink

herman.growas@kickxl.nl
 Aanmelden spelend lid:
Als u zich wilt aanmelden als nieuw spelend lid,) open en print dan het formulier Inschrijving
nieuw spelend lid van V. en A V. Pax, vul het volledig in en lever het met de gevraagde extra
documenten in bij de ledenadministrateur (zie adres boven). U kunt ook rechtsklikken op de link
en dan "doel opslaan als" kiezen. Zo download u het formulier naar uw computer en kunt u het
later uitprinten en invullen.
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Opzeggen / adreswijziging / van spelend naar niet spelend lid:
Als u uw lidmaatschap van V. en A V. Pax wilt opzeggen, een adreswijziging wilt doorgeven of
van spelend naar niet spelend lid omgezet wilt worden, open en print dan het formulier
Inschrijving Adreswijziging of opzegging lidmaatschap van V. en A V. Pax, vul het volledig in en
lever bij de ledenadministrateur (zie adres boven). U kunt ook rechtsklikken op de link en dan
"doel opslaan als" kiezen. Zo download u het formulier naar uw computer en kunt u het later
uitprinten en invullen.
Als je als ‘spelend lid’ wil stoppen met voetballen dan is het mogelijk om ‘niet spelend lid met
pasje’ te worden of ‘niet spelend lid’. Dit dient voor het einde van het seizoen (31 mei) schriftelijk
gemeld te worden (mag ook via email) bij de ledenadministratie van onze vereniging. Afmelden
bij de leider/trainer is wel gewenst i.v.m. indeling nieuwe seizoen, maar het afmelden als lid of
wijzigen van type lid wordt pas officieel geregistreerd na schriftelijke opzegging (of e-mail).
Mocht je besluiten om helemaal geen lid meer te willen zijn van de vereniging dan dient dit ook
schriftelijk (of via e-mail) gemeld te worden bij de ledenadministratie. Wanneer jij je als lid
afmeld in de loop van het seizoen dient het gehele contributiebedrag over het betreffende
seizoen betaald te worden.



Aanmelden niet spelend lid of vrijwilliger:
Als u zich wilt aanmelden als nieuw niet spelend lid of vrijwilliger, open en print dan het
formulier Inschrijving nieuw niet spelend lid van V. en A V. Pax, vul het volledig in en lever het
met de gevraagde extra documenten in bij de ledenadministrateur (zie adres boven). U kunt ook
rechtsklikken op de link en dan "doel opslaan als" kiezen. Zo download u het formulier naar uw
computer en kunt u het later uitprinten en invullen.

Algemeen
Om onze "nieuwkomers" zo snel mogelijk bij onze vereniging thuis te laten voelen geven wij u enkele
tips, die u als ouder en speler kunt gebruiken. Nadat u de contributie heeft betaald, wordt de
betreffende speler ingedeeld bij een team dat bij zijn leeftijd c.q. sterkte past. Deelname aan
wedstrijden, welke georganiseerd zijn door de KNVB is alleen toegestaan als de speler lid is van
een vereniging die is aangesloten bij de KNVB.
Voor meer informatie over PAX verwijzen wij u graag naar onze website, www.pax-hengelo.com.
Hierop staat interessante informatie, zoals b.v. ons jeugdbeleidsplan. Het nieuwe jeugdbeleidsplan
2012-2016 is in september 2013 gepresenteerd.
Verenigingswaarden en –normen binnen V. en A V. Pax
Het bestuur van V. en A V. Pax heeft vastgelegd wat wel en niet kan binnen onze vereniging
Wat is wel acceptabel en wat niet? Als uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze
verenigingswaarden en -normen de code die het landelijk platform tegen Geweld op straat heeft
geformuleerd. “Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het
bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”. Indien deze grenzen worden overschreden
kan men een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Hij zal in samenspraak met de persoon in
kwestie het bestuur en andere betrokkene streven naar een oplossing en het bestuur hierin
adviseren. Het bestuur van onze vereniging wil er voor zorgen dat we ons allemaal als een “waardige
voetbalvereniging” gaan gedragen, daarom zijn de volgende 14 gedragsregels opgesteld waar we ons
allemaal aan gaan houden:
1. Toon respect voor anderen!
2. Bij thuiswedstrijden een goede gastheer, bij uitwedstrijden een goede gast!
3. Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!
4. Gedraag je conform de regels voor alcohol in sportkantines!
5. Respecteer de geldende rookverboden op sportcomplexen!
6. Respecteer het verbod op soft- en harddrugs!
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7. Onthoud je van ongewenste (seksuele) intimidaties tegenover anderen!
8. Accepteer een opgelegde straf door scheidsrechter, club of KNVB!
9. Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag!
10. Meld een duidelijke overtreding van deze regels bij de vertrouwenspersoon van je club!
11. Leef de verenigingsregels na en ben aanspreekbaar op wangedrag!
12. Communiceer op basis van openheid en eerlijkheid, dus MET elkaar en niet OVER elkaar!
13. Respecteer de gezagsverhoudingen binnen je club!
14. Hanteer goede omgangsvormen en draag deze uit
Gebruik accommodatie
Voetbalvereniging Pax is een club waar de gemeenschap Hengelo Gld. trots op mag zijn. Door grote
inzet en zelfredzaamheid van veel leden is er een accommodatie gerealiseerd, waar de leden met
plezier bezig kunnen zijn met hun grote hobby en passie: voetbal.
Omdat de accommodatie van Pax van ons allemaal is, moeten we er ook met zijn allen naar streven
om de orde, netheid en veiligheid op het complex te bewaren. Hiervoor zijn niet alleen bestuur,
trainers en leiders verantwoordelijk, maar ook onze (jeugd) spelers en hun ouders.
De KNVB heeft een steviger beleid ontwikkeld om excessen/calamiteiten op en rond de
voetbalvelden in te dammen. Het bestuur van Pax staat volledig achter dit beleid. Besloten is om bij
het signaleren en aantreffen van wangedrag, in welke vorm dan ook, meteen en doeltreffend op te
treden. Zo zal er consequent worden opgetreden tegen leden die door hun onsportieve gedrag
de goede naam van Pax in diskrediet brengen.
Het bestuur verlangt van de leden dat ze elkaar tijdig corrigeren wanneer zaken dreigen mis te gaan.
Van de leden wordt verwacht dat ze elkaar wijzen op de consequenties van negatief, c.q. onsportief
gedrag.
Onder ontoelaatbaar gedrag wordt o.m. verstaan:
o
pesten, beledigen, discrimineren, bedreigen of mishandelen van de
o
scheidsrechter en/of tegenstander en/of medespelers
o
het plegen van vernielingen in, aan en rondom de accommodatie waar men speelt
In alle bovenstaande gevallen zal het bestuur streng optreden en worden verregaande maatregelen
getroffen. In geval van vernielingen in en rond onze velden of die van de tegenstanders
worden de kosten verhaald op de dader(s)!
ALS TRAINERS, LEIDERS, BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN, SUPPORTERS EN OUDERS VERVULLEN
WIJ HIERIN EEN VOORBEELDFUNCTIE!
Om ervoor zorg te dragen dat het Pax complex er netjes en verzorgd uit blijft zien aandacht voor de
volgende afspraken:
Kantine
o Sporttassen in de rekken.
o Glaswerk bij het verlaten van de kantine naar de bar brengen.
o Afval in de daarvoor bestemde bakken.
o Stoelen aanschuiven.
Kleedkamers
o Na de wedstrijden en de trainingen de kleedkamers schoonvegen en opruimen. Bij
wedstrijden ook die van de tegenstander.
o Schoenen bij het verlaten van het veld schoonmaken op de daarvoor bestemde borstels en
niet in de kleedkamers of de gang.
o Er is altijd één leider/trainer aanwezig in de kleedkamer bij de jeugdelftallen, zolang er
spelers zijn.
o Bij het verlaten van de kleedkamers de verlichting uitdoen
Materialen
o Iedereen is verantwoordelijk voor goed gebruik van trainingsmaterialen.
o Het is verboden om ballen na afloop training terug te schieten naar het ballenhok.
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Na de training worden de ballen naar het ballenhok gebracht,schoongemaakt, geteld en in
het ballenrek gelegd! (dames/heren .Trainers/leiders wilt u hierop toezien!).
Ook de doeltjes weer op de daarvoor aangewezen plek terugzetten.
Pomp de ballen op voor aanvang van de training, laat de pompnippel op de pomp zitten.
Overige trainingsmaterialen schoon en geordend achterlaten.
Het ballenhok dient regelmatig te worden schoongemaakt. Hiervoor wordt een weekrooster
gemaakt, dat bij het begin van het seizoen wordt gepubliceerd in de Pax Praat.
Zorg dat trainingshesjes regelmatig worden gewassen.

o
Velden
o Intrappen / opwarmen van de keepers niet in de 16 meter gebieden! Maak ook de
tegenstanders op deze regel attent!
o Train uitsluitend op het aangewezen veld.
o Men komt alleen op het speelveld als men er een wedstrijd op speelt.
o Na afloop van de trainingen de veldverlichting uitdoen.
o Het hoofdveld is geen speelplaats.
Algemeen
o Blikjes, papierafval in de prullenbak en niet in de bosjes op weg naar de fiets Houdt ‘het
Elderink’ schoon, bedenk het is het visitekaartje van Pax!
Voor en na de wedstrijd
Voor aanvang
o Zorg voor een goede ontvangst van tegenstander en scheidsrechter.
o Op tijd aanwezig! Natuurlijk ligt dit per leeftijdscategorie anders, maar bij de selectie teams
zal er extra tijd gereserveerd dienen te worden voor o.a. wedstrijdbespreking. Echter,
uitgangspunt moet zijn dat spelers op tijd komen.
o Zorg ervoor dat zowel de leiding als spelers zich sportief en correct gedragen.
o Regel bij uitwedstrijden tijdig het vervoer.
Omkleden
Als de spelers naar de kleedkamer gaan ga dan als leiding mee. Je weet nooit hoe de spelers een
kleedkamer aantreffen. Wanneer de spelers klaar zijn met omkleden, laat ze dan wachten met het
naar buiten gaan. Voetbal is een teamsport, dus iedereen tegelijk naar buiten.
Na de warming up weer gezamenlijk naar binnen (materiaal mee). Reserve spelers doen ook mee aan
de warming up. Indien temperatuur lager is dan 10 graden doe de warming-up dan in trainingspak.
Denk aan warming-up shirt.
Tip voor de trainer/leider: tijdens de warming-up is al goed te zien hoe de concentratie is.
Naar buiten vlak voor wedstrijdbegin kort de afspraken herhalen, en dan …iedereen klaar?? Kom op
PAX, naar buiten!!
Wanneer er wedstrijden van de E en F pupillen worden gespeeld, is het verboden voor leiders,
ouders en publiek zich op de middenlijn van het speelveld te bevinden.
Peildatum jeugdvoetbal.
F- Pupillen geboren in of na 2009.
E- Pupillen geboren in 2007 – 2008 bij de start van de competitie
D- Pupillen geboren in 2005– 2006 bij de start van de competitie
C- Junioren geboren in 2003 – 2004 bij de start van de competitie
B- junioren geboren in 2001 – 2002 bij de start van de competitie
A- junioren geboren in 1999 – 2000 bij de start van de competitie
Senioren geboren vanaf 1998
Schoeisel.
Geadviseerd wordt om pupillen niet te laten spelen met voetbalschoenen voorzien van
afschroefbare dan wel metaalhoudende noppen, of voetbalschoenen met 6 noppen dit i.v.m. enkel
en voetblessures. Ook het dragen van scheenbeschermers is verplicht. Laat uw zoon / dochter ook
niet voetballen met horloges en / of ketting om.
Het gebruik van kauwgom is ook niet aan te bevelen onder de wedstrijd.
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Douchen.
Het douchen na een wedstrijd is verplicht. Geef uw zoon / dochter daarom douchespullen en
badslippers mee.

Kledingsponsor.
Nagenoeg alle teams worden gesponsord. Dat houdt in dat diegene wie een elftal of zevental
sponsort, kleding aanbiedt aan het betreffende team. Soms krijgen ze er ook een tas bij. Wordt uw
zoon/ dochter ingedeeld bij een team dat niet gesponsord wordt, dan wordt de kleding aan dat team
verstrekt met geld uit het kledingfonds. Wees altijd zuinig met de kleding. Vaak betekent dit dat er
meerdere jaren in deze kleding gevoetbald wordt. De leiding van het team beslist wie de kleding gaat
wassen. Aan het eind van ieder seizoen moet de kleding weer ingeleverd worden door de leider bij
de kledingcommissie.
Vervoer van kinderen naar wedstrijden.
Elke week speelt uw zoon / dochter een thuis of uit wedstrijd. Dit betekent dat u vanaf het Pax
terrein rijdt naar de andere vereniging. Als er in de auto gordels voor- en achterin aanwezig zijn, is
het dragen verplicht. De boete voor het niet gebruiken is voor volwassenen en kinderen hetzelfde n.l.
€ 75,00. Kinderen kleiner dan 1.35 m moeten worden vervoerd in een goedgekeurd
kinderbeveiligingsmiddel en gebruik maken van de autogordels. In incidentele gevallen, bijvoorbeeld
tijdens het vervoer van kinderen naar sportwedstrijden, mag worden volstaan met alleen het dragen
van een autogordel.
Het aantal personen dat men mag vervoeren is afhankelijk van de grootte en het model van de auto.
Dit is dan ook niet specifiek vastgelegd. Kijk naar het aantal gordels en men weet hoeveel personen
vervoerd mogen worden.
Zolang spelers binnen de jeugd voetballen is het hen niet toegestaan om te rijden t.b.v. activiteiten
voor PAX. Dit houdt in dat zij niet mogen rijden naar en van wedstrijden en overige, door PAX
georganiseerde activiteiten, zoals bv uitjes, trainingen elders, etc. Ook is deze afspraak van
toepassing op leden, die in een seniorenteam spelen, maar vanwege hun leeftijd nog tot de jeugd Acategorie behoren.
Blessures
Zie het medisch handboek, deze zal binnenkort beschikbaar komen op de website van V & AV Pax.
Selectieprocedure
De selectieprocedure wordt beschreven in het beleidsplan.
Gedrag
Teams
o Spelers dienen zich altijd beschikbaar te stellen voor een hoger selectie team. Trainers van
de ‘2e'- teams dienen zich achter dit beleid op te stellen. Dus m.a.w. word je gevraagd als
wissel bij een hoger team, dan doe je dat. (Leiders, maak met de spelers de afspraak dat ze
ruim van tevoren aangeven wanneer ze niet kunnen) NB: Het kan niet zo zijn dat spelers
weken achter elkaar wissel zijn bij een elftal.
o Problemen worden binnenskamers besproken. Dit houdt in dat in geval van conflicten
hierover niet met derden gesproken wordt. Kunnen problemen niet binnen de groep
opgelost worden, dan het probleem op de goede plaats neerleggen (niet aan de bar, niet bij
de pers enz.) Raadpleeg desnoods iemand van het bestuur als je niet weet waar je met je
probleem naar toe moet.
o Selectievoetbal heeft veel positieve punten, denk aan goede velden, goede ballen, betere
trainers, gesponsorde wedstrijd kleding enz. Maar het brengt ook verplichtingen met zich
mee, zoals voorbeeldfunctie, beschikbaar zijn voor een hoger team, je houden aan afspraken
omtrent gedrag. Discipline uitstralen, zowel in het veld, als daarbuiten!
o Scheenbeschermers verplicht. Dit geldt voor trainingen en wedstrijden!
o Medicijngebruik van spelers svp melden aan de trainer/leider.
o Denk aan een goede warming-up!
o Badslippers bij het douchen.
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Houd rekening met andere activiteiten voor de zaterdag. Geen zwaar voetbal toernooi op
vrijdag van school, op tijd slapen, proberen zo fit mogelijk te zijn voor de wedstrijd!

Roken en alcohol
o Er wordt door de jeugdspelers t/m Pax A, geen alcohol genuttigd op het sport complex. Dit
geldt voor wedstrijd- en trainingsdagen.
o In alle gevallen is de Nederlandse wetgeving van toepassing, die alcoholconsumptie toestaat
vanaf 18 jaar.
o Vanaf 1 juli 2008 geldt een landelijk rookverbod in sportkantines.
Ouders
o Ouders, bemoei u niet met de opstelling, speelwijze, wissels, enz. Pax is ten tijde van
wedstrijden de eerst verantwoordelijke op dat moment. Zijn er problemen, op wat voor
gebied dan ook, de trainer of leider is altijd bereid tot uitleg van een en ander. In
voorkomende gevallen is uiteraard ook de technisch coördinator (zie commissies)
aanspreekpersoon.
o Wanneer ouders een te grote inbreuk doen op het werk van trainers bij Pax, of op welke
andere wijze dan ook de naam van Pax in diskrediet brengen, kunnen er sancties worden
genomen. Natuurlijk hopen we en gaan we ervan uit dat iedereen zich aan de normen van
goed gedrag houdt en dat Pax de mooiste voetbalclub van onze regio blijft, waar een ieder
met plezier komt!!
Algemene Ledenvergaderingen
Twee maal per jaar wordt een algemene ledenvergadering uitgeschreven. Eén in Juni en één in
November.
De voorjaarsvergadering bevat over het algemeen de volgende onderwerpen:
• de begroting voor het nieuwe seizoen
• notulen vorige vergadering
• het jaarverslag van de secretaris
• de bestuursverkiezing
• afscheid van vrijwilligers die stoppen
De najaarsvergadering bevat over het algemeen de volgende onderwerpen:
• het jaarverslag van de penningmeester
• notulen vorige vergadering
Informatievoorziening
De vereniging maakt gebruik van de volgende mediums om informatie te verschaffen:
Pax-Praat
Het clubblad PaxPraat van de V. en A V. Pax dat al 49 seizoenen verschijnt. En blad vol verslagen,
standen en informatie. Een unieke verschijning in de Achterhoek en ver
daarbuiten, met een oplage van 700 stuks. Eenmaal per jaar aan de start van het seizoen verschijnt
het Pax Presentatie - magazine met interviews, prognoses en alles over het eerste
elftal, begeleiding en competitieprogramma.
Internet
WWW.paxhengelo.nl is het adres van de website van de vereniging. Deze site bevat programma’s,
uitslagen, wedstrijdverslagen, foto’s, belangrijke telefoonnummers, belangrijke mededelingen, etc.
etc.
Mededelingenbord in de hal van de kantine
Hierop vindt u de wedstrijdprogramma’s van de komende weken en belangrijke mededelingen.
Bestuursorganisatie/Statuten en Huishoudelijk reglement
U kunt deze inzien op het secretariaat.
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Kledingfonds
V.en A V. Pax heeft een kledingfonds.
Dit houdt in dat ieder lid jaarlijks een verplichte financiële bijdrage in het fonds stort, om daarmee
voor alle senioren- en jeugdleden van de vereniging een voetbalkleding te kunnen aanschaffen. Deze
verplichte bijdrage wordt geïnd via de contributie. Jaarlijks wordt tijdens de Algemene
jaarvergadering de hoogte van deze bijdrage / contributie vastgesteld.
De voetbalkleding is eigendom van de vereniging en worden voor ieder seizoen, via de leiders, aan de
leden in bruikleen gegeven..
Gebruik shirts :
Aangezien de voetbalkleding geen eigendom van een lid is, is het goed om te weten welke regels
gelden bij het gebruik van de voetbalkleding. Daartoe zijn de volgende regels opgesteld:
1. De voetbalkleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van V.en.A.V. Pax worden gebruikt
en dus niet tijdens de training of andere gelegenheden tenzij daarvoor door de kledingcommissie
toestemming is gegeven.
2. Het is niet toegestaan de voetbalkleding anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
3. Zonder toestemming van de sponsorcommissie mogen, in verband met mogelijke verplichtingen
ten opzichte van sponsors, op de voetbalkleding geen teksten worden aangebracht, zoals
rugnummers,namen, emblemen en dergelijke.
4. Na de wedstrijd dient de voetbalkleding bij de leider te worden ingeleverd.
Deze controleert of alle voetbalkleding is ingeleverd en deponeert deze in de daarvoor bestemde
kledingtas.
Vervolgens wordt door de leider een speler of ouder cq. verzorger van het team aangewezen, die
voor het wassen van de voetbalkleding zal zorgen. Tenzij anders is overeengekomen met de
kledingcommissie.
5. In de kledingtassen liggen wasvoorschriften en deze dienen strikt te worden opgevolgd.
Indien door het niet in acht nemen van de voorschriften schade aan de voetbalkleding ontstaat, kan
degene die de voetbalkleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging
aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling van de
kledingcommissie.
6. Degene die de voetbalkleding heeft gewassen, zorgt er voor dat de voetbalkleding minimaal een
half uur voor aanvang van de volgende wedstrijd voor het team beschikbaar is. 7 Buiten de
wedstrijddagen om is het verboden om de voetbalkleding van de club te dragen, tenzij de
kledingcommissie daarvoor toestemming heeft gegeven.
8. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de voetbalkleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van
de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de
kledingcommissie.
Voor schade aan de voetbalkleding die tijdens een wedstrijd is ontstaan, zal een speler
niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
Dit is ter beoordeling van de leider i.o.m. de kledingcommissie.
9. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de voetbalkleding anders dan
hiervoor bedoelt, dient dit direct te worden gemeld bij de kledingcommissie.
Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van de aangifte van de politie worden overlegd.
10. Aan het eind van het voetbalseizoen dient de leider van ieder team er voor te zorgen dat de tas
met alle voetbalkleding en materialen wordt ingeleverd bij de kledingcommissie. Wanneer aan het
einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er sprake is van niet
gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het lid of bij het
betreffende team. Voor de kosten zie onderstaande:
- (Keepers)Shirt € 25,00
- Korte broek € 7,50
- Keepersbroek € 17,50
- Kousen € 7,50
- Keepershandschoenen € 15,00

8

- Trainingsbroek € 17,50
- Trainingjack € 22,50
- Tas € 20,00
Bovenstaande geldt overigens ook bij schade, vermissing etc. gedurende het seizoen.
11. Aan het begin van het voetbalseizoen (in augustus) wordt de tas met alle voetbalkleding, inclusief
ballen, hoedjes etc. aan de nieuwe teams uitgereikt. Hiertoe wordt door de betreffende leider,
alsmede de kledingcommissie het kledingreglement, inclusief kledinguitgifteformulier in 2-voud
ondertekend, zodat aan het eind van het volgende seizoen de inhoud van de tassen worden
gecontroleerd.
12. Voetbalkleding wordt uitsluitend besteld door de verantwoordelijke persoon binnen de
kledingcommissie. Indien er gedurende het seizoen iets besteld moet worden, dan worden dergelijke
aanvragen uitsluitend in behandeling genomen door de kledingcommissie als deze aanvragen door
de leiders van het betreffende team per mail zijn gedaan. Aanvragen door spelers / ouders worden
niet gehonoreerd en derhalve niet in behandeling genomen. Bestellingen voetbalkleding bij de jeugd
worden voor verricht door de coördinator kleding jeugd en bestelling kleding voor de senioren,
alsmede alle bestellingen v.w.b. materialen senioren en jeugd worden verricht door coördinator
kleding senioren en coördinator materialen. Beide personen kunnen volledig zelfstandig opereren en
hebben boven € 500 (per seizoen) autorisatie voor wat betreft het bedrag nodig van de
penningmeester van het hoofdbestuur.
De hoofdregel is dat er 2-maal per seizoen (begin en tijdens de winterstop) bestellingen gedaan
worden. Echter bij uitzonderingen / in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.
13. Klachten over de voetbalkleding, van welke aard dan ook, dienen uitsluitend per e-mail door de
betreffende leider van het team te worden gestuurd naar de verantwoordelijke personen binnen de
kledingcommissie. Klachten worden maximaal binnen 2 weken na ontvangst in behandeling
genomen door de betreffende verantwoordelijke personen.

14. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur i.o.m de
kledingcommissie.
Voor informatie over sponsoring en het aanschaffen van kleding moet contact opgenomen
worden met de verantwoordelijke personen binnen de kledingcommissie.
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