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Algemeen
Dit kledingreglement is van toepassing op alle leden van Team Brabant 2000 gedurende de
periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.
Als bestuur hebben we gekozen voor het merk Bioracer. Vanaf 1 januari 2020 gelden
onderstaande speciale prijzen voor Team Brabant 2000;
Shirt korte mouw

€ 29,65

Shirt korte mouw (lichtere stof)

€ 33,28

Shirt lange mouw

€ 39,33

Shirt lange mouw (dikkere stof)

€ 51,43

Winterjack lange mouw

€ 66,55

Korte broek

€ 49,61

Korte broek (nog hogere kwaliteit)

€ 72,60

Lange broek (met zeem)

€ 62,32

Windstopper

€ 42,35

Snelpak korte mouw

€ 76,23

Teamsokken

€ 7,26

Aerosokken

€ 16,94

Handschoenen

€ 22,99

Koerspetje

€ 10,89

Bestelprocedure
1. Elk lid ontvang een aantal keer per jaar per mail een uitnodiging om kleding te
bestellen via de online webshop van Bioracer. Mocht je nog niet weten welke
maat voor jou geschikt is, dan is er de mogelijkheid om de kleding te passen bij
Rabbit Bikestore.
2. Tijdens de periode dat de webshop geopend is kan elk lid kleding bestellen.
Betaling verloopt via de webshop.
3. Direct na de sluiting van de webshop controleert Team Brabant 2000 alle
bestellingen en wordt de totale order geplaatst bij Bioracer.
4. Na 6 tot 8 weken na de sluiting van de webshop wordt de totale bestelling
geleverd bij Rabbit Bikestore. Zodra deze bestelling binnen is, ontvangen alle
leden een mail dat hun bestelling afgehaald kan worden bij Rabbit Bikestore.
Rabbit Bikestore
Van Schagenstraat 28
5154 PG Elshout
0416-382835

Speciale kledingpakketten
Trainers van Team Brabant 2000 krijgen met ingang van 01-01-2020 eenmalig een
kledingpakket in de periode van 01-01-2020 t/m 31-12-2022. De kleding blijft eigendom van
de club. Dit kledingpakket bestaat uit;
 2x shirt korte mouw
 2x korte broek
 1x shirt lange mouw
 1x lange broek
KNWU-Licentiehouders nieuwelingen, junioren, sportklasse, amateurs en paracycling van
Team Brabant 2000 krijgen met ingang van 01-01-2020 eenmalig een kledingpakket in de
periode van 01-01-2020 t/m 31-12-2022. Dit kledingpakket bestaat uit;
 1x shirt korte mouw
 1x korte broek
KNWU-Licentiehouders elite en beloften van Team Brabant 2000 krijgen met ingang van
01-01-2020 eenmalig een kledingpakket in de periode van 01-01-2020 t/m 31-12-2022. Dit
kledingpakket bestaat uit;
 2x shirt korte mouw
 2x korte broek
 2x shirt lange mouw
Voorwaarden kledingpakketten KNWU-Licentiehouders
Om in aanmerking te komen voor het kledingpakket ‘KNWU-Licentiehouders’ moet een lid
aan de volgende voorwaarden voldoen;
 In het bezit zijn van een geldige KNWU-Licentie in de eerder genoemde categorieën.
 Minimaal 3 wedstrijden rijden.1
Voldoet een lid (achteraf) niet aan deze voorwaarden, dan worden de kosten voor de kleding
alsnog geïncasseerd. Indien het lidmaatschap wordt beëindigd binnen de periode 01-012020 t/m 31-12-2022, dan dient het lid de waarde van het kledingpakket naar rato terug te
betalen. De kosten bedragen in 2020; 100%, in 2021; 70%, in 2022; 30%.
Bepalingen
1. De betaalde kleding wordt direct eigendom van de leden.
2. Voor alle aanvullingen, ten gevolge van bijvoorbeeld vallen of slijtage, zijn de kosten
voor rekening van de renner(ster). Tenzij er sprake is van een valpartij tijdens een
wedstrijd. In dit geval kunnen KNWU-Licentiehouders één keer per jaar kosteloos
een nieuw kledingstuk aanvragen bij het bestuur. Het kapotte kledingstuk wordt
ingeleverd bij het bestuur.
3. Indien een kledingstuk ten gevolge van groei niet meer past, is er de mogelijkheid
om de kleding onderling te ruilen met andere jeugdleden.
4. In het belang van de sponsoren en het uitdragen van de club is het verplicht dat de
renner(ster) de clubkleding draagt tijdens deelname aan clubtrainingen, wedstrijden
(zowel KNWU als niet KNWU) en clubgerelateerde activiteiten. Indien een lid deze
bepaling niet nakomt volgt een waarschuwing en een gesprek met het bestuur. Bij
herhaling volgt opzegging van het lidmaatschap door de vereniging.
5. Indien een lid vanwege zwaarwegende belangen een uitzondering wilt maken op het
dragen van clubkleding, dient hij/zij dit aan te vragen bij het bestuur.
6. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Opgemaakt: november 2019
Namens het bestuur van Team Brabant 2000
Ivo Hegge, voorzitter
1

Onder wedstrijden worden KNWU-wedstrijden verstaan, maar ook nevenbonden. Bij twijfel; informeer bij het
bestuur.

