Uniform Beleid en Reglement
Waarom uniform beleid en Reglement.
SITHOC zwem vereniging staat voor een hoge standaard van eerlijkheid, waardigheid,
doorzettingsvermogen, discipline en respect. Een belangrijk middel om deze elementaire waarden te
versterken bij de SITHOC atleten is door het voeren van een gestructureerd uniform beleid. Naast het
versterken van de team geest geeft een goed geüniformeerde vereniging een gezonde en positieve uitstraling
waarbij de visie en missie van SITHOC levend wordt gehouden. In dit kader is het SITHOC uniform beleid en
reglement opgesteld. SITHOC wil met haar kleding/materiaal beleid bewerkstelligen dat de vereniging in de
toekomst met een positief en verzorgd imago naar voren komt bij alle wedstrijden en officiële sport
aangelegenheden. Zodoende zal SITHOC haar atleten ondersteunen met het bereiken van de idealen en
ambities waarnaar wordt gestreefd binnen de SITHOC zwemvereniging.
Officiële SITHOC uniform
SITHOC zwemvereniging wil er als club representatief uitzien. Hiervoor moet er een standaard imago
vastgesteld worden waar SITHOC zich kan onderscheiden van andere sport organisaties. Dit imago moet ook
bekend zijn voor alle SITHOC leden.
Het team logo en kleur zijn de basis van het imago die door het uniform moeten worden gepresenteerd. Om
een verscheidenheid aan kleuren en kwaliteit te voorkomen, heeft SITHOC een dress code vastgelegd. Deze
dresscode maakt gebruik van de kleur en standaard zwem artikelen van SITHOC. Samen vormen ze het
officiële SITHOC uniform. De traditionele kleuren van SITHOC zijn rood en wit. Voor de officiële SITHOC
uniform kleding en artikelen zullen deze kleuren aangehouden worden.
Het Officiële SITHOC uniform bestaat uit:
• SITHOC Witte polo: dragen bij alle officiële openingen van de wedstrijden.
•

SITHOC Rode polo: bij vertrek en aankomst van internationale wedstrijden.

•

SITHOC Rode shirt: dragen bij alle wedstrijden als tweede optie naast witte/rode polo.

•

SITHOCTrainingspak: rode broek en jacket bij de officiële openingen van lokale en internationale
wedstrijden.

•

SITHOC Rode zwemcap: tijdens alle wedstrijden

•

SITHOC zwempak/broek: tijdens alle wedstrijden aanbevolen. Enige uitzondering hiervan is bij
kampioenschappen en internationale wedstrijden. Hier is het toegestaan om eigen zwempak/broek
te dragen mits deze gekwalificeerd kan worden als een technical suits/fastskins .

•

SITHOC rugtas en tas: zijn optioneel en kan gebruikt worden bij alle trainingen en wedstrijden.
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Uniform commissie
Er wordt een uniform commissie opgericht, welke zal toezien op een correcte naleving van het kleding beleid.
De voorzitter van de uniform commissie wordt benoemd door het bestuur.
Taken van de uniform commissie zijn:
• Zorg dragen voor het beheer van de uniform artikelen ( voorraadadministratie, uitdelen en
vervanging)voor de leden, coaches en supporters/ouders
• Zorg dragen voor de financiële administratie van het uniform fonds
• Werven van sponsors tbv aanschaf uniform
• Naleving van uniform beleid en reglement
De uniform commissie kan afwijken van het uniform reglement bij individuele gevallen voor zover dit past
binnen de geest van het uniform beleid.
Het Sithoc basis kledingpakket
Elk lid van SITHOC komt in aanmerking voor het basispakket mits hij/zij voldoet aan de regels zoals deze zijn
vastgesteld in de SITHOC beleid en regelment. Het basis kledingpakket wat onderdeel vormt van het officiële
SITHOC uniform bestaat uit:
•
•
•

witte polo,
trainingspak,
zwemcap

De uniform commisie beslist wannneer een lid in aanmerking komt voor vervanging van een of meerdere
artikelen van het basis pakket.
Gebruik SITHOC uniform
Voor de SITHOC uniform gelden de volgende regels:
•
•
•
•

De trainingspakken blijven eigendom van SITHOC.
Bij ontvangst van het uniform pakket wordt een contract ondertekend.
Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de kleding terstond ingeleverd. Bij verlies of schade
worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.
De trainingspakken worden gedragen op de wedstrijddagen van en naar het zwembad. Het is
pertinent verboden om deze kleding buiten de trainings- en wedstrijddagen te dragen! De ouders
zijn zondermeer verantwoordelijk en dienen hierop toe te zien!

Wanneer komt lid in aanmerking voor SITHOC uniform
Om in aanmerking te komen voor het SITHOC dient men onvoorwaardelijk (volledig) lid te zijn van
de zwem vereniging SITHOC. Daarnaast moet het lid voldoen aan het volgende:
•
•
•
•
•

minstens 3 maanden contributie hebben betaald,
niet meer dan 2 maanden contributie achterstand te hebben,
bij de 1e wedstrijd recht op het rode zwemcap
bij de 2e wedstrijd recht op het witte polo shirt
bij de 3e wedstrijd recht op een trainingspak

Deze regels komen te vervallen voor actieve leden die meedoen aan internationale wedstrijden.
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Sponsor uniform bijdrage
SITHOC zwemvereniging stopt veel tijd en energie in het werven en behouden van sponsors. Sponsors zijn
bereid om een sport organisatie zoals SITHOC te sponsoren om hun naamsbekendheid te vergroten en imago
op te bouwen. Voorwaarde is dan wel dat de gesponsorde kleding altijd gedragen wordt volgens de
gemaakte afspraken. Het is belangrijk dat de kleding er netjes en verzorgd uitziet. Bij club sponsoring blijft
SITHOC verantwoordelijk dat er zorgvuldig met de kleding wordt omgegaan conform de vigerende regels en
afspraak met de sponsor.
Om te zorgen dat de clubleden bewust zijn van de gemaakte afspraken ten aanzien van het zorgvuldig
gebruik en omgang met de gesponsorde kleding, dient een ieder die gesponsorde kleding van de vereniging
krijgt, een contract te tekenen voor ontvangst.
Ieder lid wordt geacht zuinig met de verstrekte kleding om te gaan en de ouders zijn daarvoor
verantwoordelijk.
Aanschaf uniform artikelen
Er bestaat de mogelijkheid om zelf kleding aan te schaffen en dat kan tegen de volgende kostprijs:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artikel
Witte polo
Rode polo
Rode t-shirt
Rode long sleeve t-shirt
Trainingspak
Badpak of zwembroek
Zwemcap
Rugtas
Dufflebag

Kostprijs*
Naf. 30, = p/st.
Naf. 30, = p/st.
Naf. 15, = p/st
Naf. 35, = p/st.
Naf.150, = p/st.
Naf.150, = p/st.
Naf. 20, = p/st.
Naf. 110,=p/st.
Naf. 65, = p/st.

*kostprijs is een indicatieprijs, SITHOC behoud de mogelijkheid om deze te wijzigen.
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