Informatie met betrekking tot het verenigingstenue
Informatie over aanschaf
 Het verenigingstenue is alleen verkrijgbaar bij Intersport Snelders Wijchen. Het bestaat uit
een shirt, een bijbehorende short, en witte sokken (zonder opdruk). Het tenue is voorzien
van het Flyers‐logo, een borst‐ en een rugnummer, en diverse sponsoruitingen. Als lid betaal
je alleen de aanschafprijs van het shirt en de short, inclusief opdruk logo en borst‐ en
rugnummers. De witte sokken moet je ook zelf aanschaffen.
 Voordat je een tenue bestelt, moet je eerst vragen welk nummer je shirt krijgt. Neem
hiervoor contact op met de ledenadministratie van The Flyers via theflyers@handbal.nl
o.v.v. “nummer shirt” . Vermeld in je email duidelijk je naam en in welk team je speelt. De
ledenadministratie geeft je een nummer, waarna je je tenue kunt bestellen.
Regels met betrekking tot rug‐ en borstnummers
 De shirts worden doorlopend genummerd, met aparte nummersystemen voor de jeugd E
t/m B en de HA/HS/DS. Elk lid krijgt binnen zijn/haar leeftijdscategorie een nummer (1‐99).
 Het nummer dat je bij aanschaf van je shirt krijgt toegewezen wordt ook op de ledenlijst
geadministreerd. Je blijft dit nummer houden zolang je lid bent van de vereniging, tenzij je
overgaat van de jeugd naar de HA. In dat geval wordt een nieuw nummer toegewezen,
tenzij het nummer nog vrij is bij de HA/HS/DS. Bij de uitgifte van nummers aan oudere
jeugdleden wordt daarom rekening gehouden met het feit dat ze binnen afzienbare termijn
naar een hogere leeftijdscategorie gaan.
 Het nummer komt weer vrij wanneer een lid opzegt, tenzij het shirt wordt doorverkocht aan
een ander lid. Bij doorverkoop geldt dat dit altijd moet worden gemeld aan de
ledenadministratie.
Algemene regels met betrekking tot verenigingstenue
 Het verenigingstenue bestaat uit een shirt, een bijbehorende short en witte sokken. Deze
kleding dienen de leden zelf aan te schaffen. Uitzondering hierop is het keepershirt voor
jeugd tot en met de D, dat in bruikleen wordt verstrekt.
 Het verenigingstenue wordt alleen bij wedstrijden en promotieactiviteiten van de
vereniging gedragen.
 Het bestuur heeft het recht maatregelen te treffen, indien het tenue van leden niet aan de
gestelde eisen voldoet.

