Regels Clubshirt FCC De Vaart
Algemeen
Het bestuur van de vereniging heeft bepaald dat er voor clubleden een verplichting geldt om tijdens
wedstrijden het clubshirt goed zichtbaar te dragen. Dit geldt zowel voor wedstrijden onder de vlag van de
NFF als die van de KNWU. Deze richtlijn is door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 20
maart 2003 geaccordeerd. De verplichting voor clubleden om tijdens wedstrijden het clubshirt te dragen is
ingegeven door de wens van de clubsponsors door middel van shirtreclame bekendheid te krijgen voor haar
bedrijfsnaam, diensten en/of producten.
Aankoop
De shirts kunnen worden besteld bij de daartoe aangewezen functionaris binnen het bestuur
(penningmeester). Bij aankoop van het 1e shirt van het desbetreffende lid wordt eenmalig een reductie
verleend. Het shirt wordt na betaling eigendom van het desbetreffende lid. Betaling vindt plaats door middel
van automatische incasso. Door het bestellen van het shirt geeft u FCC de Vaart toestemming om de kosten
van het bestelde shirt te incasseren van het bij ons bekende bankrekeningnummer.
Naam/nummervermelding
De mogelijkheid bestaat om de naam en het wedstrijdnummer van het desbetreffende lid op het shirt te
vermelden op de daartoe aangewezen ruimte. Op dit moment (december 2012) wordt er door de NFF soepel
omgegaan met deze vermelding. Tijdens Top Competitie- wedstrijden en Internationale wedstrijden van de
KNWU mag niet met een nummer op het shirt worden gereden. (Bedenk bovendien dat de wedstrijd
nummers van de NFF en de KNWU niet identiek zijn en eventueel jaarlijks kunnen wisselen).
Privé sponsoring
Er bestaat eveneens een mogelijkheid om een privésponsor op de daartoe aangewezen ruimte op het
clubshirt te vermelden. Hiervoor dient wel eerst een ontheffing* aangevraagd te worden bij het bestuur.
Team sponsoring
Indien het desbetreffende lid is opgenomen in een Landelijk Fietscross Team welke is aangemeld bij zowel
de KNWU en de NFF kan het desbetreffende lid, indien gewenst, ontheffing krijgen m.b.t. het dragen van het
clubshirt. Hiervoor moet een ontheffing* worden aangevraagd bij het bestuur.
Amateur of Sportklasse
Bovendien bestaat de mogelijkheid voor de sporter met een amateur- of sportklasse licentie, ontheffing aan
te vragen voor het dragen van het clubshirt. Hiervoor moet een ontheffing* worden aangevraagd bij het
bestuur.
*De ontheffing kan door het bestuur onder de volgende voorwaarden worden verleend:
 Wanneer het desbetreffende lid aantoont, met authentieke bewijsstukken, dat de sponsoring
minimaal €500.- per licentiejaar betreft. Het lid zal dit ieder jaar opnieuw aan moeten tonen voor het
desbetreffende licentiejaar.
 Sponsoren een commercieel belang hebben bij de sponsoring van de rijder. Naamloze sponsoring is
niet toegestaan.
 Het desbetreffende lid dubbel contributiegeld voor het desbetreffende licentiejaar aan de club over
draagt.
De ontheffing geldt niet voor:
 Het NCK van NFF en KNWU. Deze wedstrijden worden te allen tijde in het clubshirt verreden.
Representatief
De shirts dienen goed onderhouden en representatief te zijn.
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Leenshirt
Voor leden die eenmalig een wedstrijd willen gaan fietsen of waarvan het eigen shirt nog niet geleverd is,
kan een clubshirt tegen betaling van borg, gebruikt worden. Dit borgbedrag is gelijk aan de aankoopprijs van
het shirt. Het shirt dient onbeschadigd en gewassen weer te worden ingeleverd op de 1 e trainingsavond na
de wedstrijd bij de daartoe aangewezen persoon. Indien het shirt beschadigd is dient het te worden
overgenomen / aangekocht voor het reguliere aankoopbedrag (de borg). Er wordt geen reductie verleend.
Boete
Het clublid is verantwoordelijk voor het volgen van de regels met betrekking tot het clubshirt. Bij overtreding
van deze regels zal aan het clublid eenmalig een formele waarschuwing gegeven worden. Bij vervolgovertredingen zal het bestuur nadere maatregelen richting het clublid nemen. Dit kan resulteren in een boete
van 50,00 euro per overtreding. Bij het behalen van een podiumplaats verdubbelt dit bedrag.
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