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Aanleiding
Er zijn vanuit het verleden diverse interpretaties van hoe het wedstrijdhockeytenue
van HCZ er uit moet zien en welke afspraken daarover zijn gemaakt. Niet alleen
door leden, maar ook door sponsoren en retailer. Eenduidigheid en duidelijkheid in
kledingvoorschriften is gewenst. Ook de gevolgen van het niet naleven daarvan
omdat dat in min- of meerdere mate de belangen van de vereniging kan schaden.
Voorschriften m.b.t. het wedstrijdtenue HCZ
1. De kleuren van het wedstrijdtenue van HCZ zijn helderrood (als hoofdkleur)
voor het shirt, een donkerblauwe broek/rok en helderrode sokken. Het clublogo
van HCZ staat op de linkerborst; Wijziging van de hoofdkleur van het
wedstrijdtenue en wijzigingen aan het logo dienen door de ALV te worden
goedgekeurd. Indien de ALV tot een aanpassing heeft besloten, dient te allen
tijde goedkeuring van de hockeybond te worden verkregen alvorens deze
beslissing definitief wordt;
2. Keepers dragen afwijkende kleuren ten opzichte van het formele
wedstrijdtenue. Zij zijn vrij in hun keuze voor de afwijkende kleur. Het
wedstrijdshirt van keepers heeft het logo van HCZ op de linkerborst van het
shirt;
3. Veldspelers en keepers zijn verplicht om gedurende competitiewedstrijden het
formele wedstrijdtenue te dragen. Indien veldspelers of keepers geen formeel
wedstrijdtenue dragen zijn zij niet gerechtigd te spelen. Overmacht of specifieke
voorvallen daargelaten;
4. Het formele wedstrijdtenue wordt door het bestuur vastgesteld en is voor alle, in
competitieverband wedstrijd spelende, leden gelijk;
5. De selectie van een kledingleverancier voor wedstrijdkleding is een
verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging;
6. Het bestuur selecteert een kledingleverancier die het hockeytenue specifiek voor
jongens/meisjes en dames/heren kan leveren;
7. Het hockeyshirt, de hockeybroek/-rok en hockeysokken zijn van dezelfde
kledingleverancier;
8. De kledingleverancier wordt door het bestuur gecontracteerd voor een
specifieke, eindige periode van maximaal 4 jaar. Afwijkingen van deze periode
zijn toegestaan mits de kledingleverancier niet in staat is om te voldoen aan de
afspraken en eisen & wensen die hier vanuit de club aan worden gesteld of
indien een beëindiging of continuering significant nadelige gevolgen geeft voor
de vereniging;
9. Ten behoeve van de aanschaf van wedstrijdtenues door leden selecteert het
bestuur een retailer, al dan niet op basis van exclusiviteit;
10. Leden dienen het wedstrijdtenue aan te schaffen via de retailkanalen die de club
daarvoor heeft vastgesteld;
11. Indien bij het spelen van een uitwedstrijd (in competitieverband) het roodblauwe HCZ wedstrijdtenue (zoals omschreven onder 1 en 2) te veel lijkt op de

kleuren van de thuisspelende club en er een vervangende kleur vereist is, dan zal
het helderrood vervangen worden door wit. Spelers spelen dan in een wit shirt,
donkerblauwe broek/rok en witte sokken;
12. Het vervangende witte shirt en witte sokken zijn bij voorkeur van dezelfde
kledingleverancier als van de formele thuisshirts. Alleen voor prestatieteams is
dit een verplichting;
13. Indien van toepassing worden namen en rugnummers op de clubkleding
weergegeven in het lettertype dat door het bestuur is vastgesteld;
14. Sponsoring van het formele wedstrijdtenue is fantastisch. Om de uitstraling en
kwaliteit te borgen dient deze sponsoring wel te voldoen aan een aantal regels:
a. Sponsoruitingen dienen te voldoen aan het Sponsorbeleid van de
vereniging. Vraag altijd de Sponsorcommissie van de vereniging om de
bevestiging daarvan;
b. Sponsoruitingen mogen de belangen van de vereniging niet schaden.
Vraag altijd de Sponsorcommissie van de vereniging om de bevestiging
daarvan;
c. Sponsoruitingen mogen niet over of dichtbij het clublogo staan. Het
clublogo dient altijd duidelijk zichtbaar te blijven;
d. Sponsoruitingen mogen niet kwetsend of aanstootgevend zijn. Vraag
altijd de Sponsorcommissie van de vereniging om de bevestiging
daarvan;
e. Sponsoring van het formele wedstrijdtenue dient altijd vooraf afgestemd
te zijn met de Sponsorcommissie;
f. Te sponsoren formele wedstrijdtenues dienen altijd via de
Sponsorcommissie te worden besteld bij de geselecteerde retailer(s).
Het is retailer niet toegestaan om aanvragen in behandeling te nemen
buiten de Sponsorcommissie om;
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