Reglement fietskleding RTV 2021

1. RTV Steenwijk heeft sinds 2020 een eigen kledingpakket zonder sponsor vermelding van het merk Bioracer.
Tijdens de clubritten is ieder lid conform art. 12 van het Huishoudelijk reglement verplicht in dit tenue aan de start
te verschijnen. De kleding zal op vooraf bepaalde tijden via de website van Bioracer besteld kunnen worden. Het
bestuur zal bijtijds de openingstijden van het bestelportaal bekend maken.
2. De club kleding kan worden besteld onder de volgende voorwaarden:
a.
b.
c.
d.
e.

Voorafgaand of tijdens het seizoen kan er op gezette tijden kleding worden besteld via het bestelportaal
van Bioracer met een restrictie van één kledingstuk per soort. Dus één bibshort, één shirt etc.
Het lid besteld de gewenste kleding via het bestelportaal van Bioracer en rekent hier de in de prijstabel
gestelde prijs voor af.
De kleding die door een (nieuw) lid wordt besteld, is louter voor eigen gebruik.
Een (nieuw) lid dient, los van dit kledingreglement, de jaarlijks verschuldigde contributie aan de RTV te
voldoen.
Voor nieuwe leden, en vervanging door beschadiging, is er een beperkte voorraad kleding aanwezig bij
de kleding beheerder (Henk van der Aa).

3. Vervanging van een kledingstuk binnen het wielerseizoen waarin het kledingstuk is aangekocht, kan alleen als het
kledingstuk versleten is. Dit is ter beoordeling van de kledingbeheerder (Henk van der Aa). Indien er sprake is van
een tweede, versleten kledingstuk binnen het wielerseizoen waarin het is aangeschaft, dan dient het lid de volledige
RTV-inkoopprijs te betalen (dus zonder bijdrage vanuit de vereniging) , zoals gespecificeerd in de bijgevoegde
prijstabel.
4. Indien er sprake is van kapotte kleding als gevolg van een ongeluk, dan kan een lid het kledingstuk vervangen. De
vervangingsprijs is dan 50% van de prijs zoals weergegeven in de bijgevoegde prijstabel. De kleding beheerder zal
de kleding verstrekking na betaling van het verschuldigde bedrag aan de penningmeester.
5. Indien een lid deelneemt aan RTV-clubritten of aan ritten die in clubverband worden gereden dan dient hij, door de
juiste kleding combinatie, te allen tijde als RTV lid herkenbaar te zijn.
6. Het bestuur van de RTV behoudt zich te allen tijde het recht voor om, met opgaaf van reden, het kledingreglement
tussentijds te herzien c.q. aan te passen.
Namens het bestuur van RTV-Steenwijk getekend,
Kor Heethuis
Voorzitter

Marc de Vent
Secretaris
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Overzicht kleding prijzen RTV Steenwijk 2021

Kromme sturen
Jersey SS Prof Bodyfit
Jersey SS Prof Bodyfit Smooth
JERSEY SS PROF TEMPEST BODYFIT
PROF Rainy Jacket
BODY WINDBLOCK PROF NETZ OPEN 2.0
JACKET PROF COMBI
Jersey LS Prof Tempest Bodyfit
BIBTIGHT RACE PROVEN 2.0 TEMPEST - MET ZEEM
BIBTIGHT RACE PROVEN 2.0 TEMPEST - ZONDER ZEEM
3/4 BIBTIGHT RP 2.0 WINTER TEMPEST NO PIXEL
Bibshort Race Proven 2.0 Sirio
Short Race Proven 2.0 Sirio (zonder schouderbanden)
Team Armwarmers Tempest
Team Legwarmers Tempest
Team One Glove Summer
Team One Glove Spring Classic (met vingers)
Team overschoen lycra (Rits)
Team Kousen
Bandido
Overshoe One Tempest Protect Pixel

Rechte sturen
Soft shell jacket
Hooded sweater zipper lombardia
Running jack tempest light
Running Shirt Short Sleeves
Leisure Wear Polo SS Zipper
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31,17
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