
Bruikleenregeling wedstrijdshirts Shinty m.i.v. seizoen 2019/2020 

Alle leden, behalve Hockey7x7, Trim- en Fithockeyers, ontvangen een thuisshirt in bruikleen 
van DMHC Shinty tegen een vergoeding per seizoen. Alle leden vanaf de E8-Jeugd, behalve 
Hockey7x7, Trim-, Fit- en G-hockeyers, ontvangen daarnaast een uitshirt in bruikleen tegen 
een vergoeding. De keepers vanaf de E8-Jeugd ontvangen een keepersshirt en een uitshirt in 
bruikleen tegen dezelfde condities. 
 
Wat houdt de bruikleenregeling in?  
Shinty koopt de wedstrijdshirts tegen kostprijs in en geeft leden een thuis- en uitshirt in 
bruikleen voor een periode van drie hockeyseizoenen. Dit voorkomt dat elk lid tegen 
winkelprijs een shirt moet aanschaffen. Bij de bruikleenregeling hoort de verplichting het 
shirt in te leveren bij beëindiging van het lidmaatschap.  
 
Eigendom Shinty 
De shirts blijven eigendom van Shinty. We gaan ervan uit dat alle leden de shirts goed 
onderhouden en de wasvoorschriften volgen. Na drie hockeyseizoenen worden de shirts 
ingenomen en ontvangen de leden een nieuw shirt in bruikleen voor drie hockeyseizoenen. 
De oude shirts gaan naar een goed doel.  

Wat kost de bruikleenregeling?  
De kledingbijdrage voor het gebruik van een shirt is € 12,50 per seizoen. Dit betekent dat 
een lid in totaal voor € 25,00 per hockeyseizoen een thuis- én een uitshirt mag gebruiken. Dit 
jaarbedrag wordt ieder seizoen meegenomen in de contributie en via automatische incasso 
geïnd.  

Beëindiging lidmaatschap  
Wanneer een lid conform de afspraken het lidmaatschap opzegt voor het volgende seizoen, 
moet het thuis- en uitshirt vóór 25 juni worden ingeleverd. Er hoeft dan verder niets betaald 
te worden. Wanneer een shirt niet of na 25 juni wordt ingeleverd, geldt een boete van € 
45,00. 

Inleveren shirts 
Shirts kunnen worden ingeleverd in een daarvoor bestemde bus in het clubhuis. Stop het 
shirt in een plastic zak of envelop met daarin een briefje met de naam en het team erop. 
Zorg dat de shirts vóór 25 juni van het lopende seizoen worden ingeleverd om een boete te 
voorkomen.  

Wat gebeurt er als shirts na één of twee seizoenen niet meer passen? 
Het kan voorkomen dat een shirt na één of twee seizoenen te klein is geworden en niet 
meer past. Aan het einde van elk seizoen bestaat de mogelijkheid om een shirt te ruilen.  
Wanneer en hoe dit plaats zal vinden wordt tegen het einde van het seizoen vermeld op de 
website. Mocht een lid tijdens het seizoen door groei geen gebruik meer kunnen maken van 
het shirt dan kan het shirt in overleg worden omgeruild voor een andere maat. Voorwaarde 
is wel dat het oude shirt in goede conditie wordt ingeleverd. Stuur dan een mail naar 
wedstrijdshirts@shinty.nl.  
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Wat gebeurt er als een shirt kwijt is geraakt of onbruikbaar is geworden na schade?  
Wanneer een shirt is kwijt geraakt of onbruikbaar is geworden na schade, kan een nieuw 
shirt worden aangeschaft bij Van den Berg Sport 2000 tegen de reguliere winkelprijs van € 
45,00.  

Is een officieel wedstrijdshirt verplicht? 
De KNHB en DMHC Shinty verplichten alle spelers in een officieel clubtenue een wedstrijd te 
spelen (wedstrijdshirt, broek/rokje, kousen). Alle leden van Shinty zien er uniform en 
representatief uit met een officieel wedstrijdshirt.  

Keepers 
Keepers vanaf de E8-Jeugd ontvangen een keepersshirt en een uitshirt voor drie 
hockeyseizoenen in bruikleen van DMHC Shinty. Voor keepers gelden dezelfde regels als 
voor spelers. Ook zij betalen een bijdrage voor het gebruik van de shirts van € 12,50 per shirt 
per seizoen. Dit jaarbedrag wordt ieder seizoen meegenomen in de contributie en via 
automatische incasso geïnd. De shirts blijven eigendom van Shinty. Wanneer een keeper 
conform de afspraken het lidmaatschap opzegt voor het volgende seizoen, moet hij/zij de 
shirts ook voor 25 juni inleveren.  
 
Wat als een veldspeler gaat keepen of andersom 
Wanneer een speler gaat keepen of een keeper stopt met keepen en veldspeler wordt, is 
een ander shirt nodig. Stuur een e-mail naar wedstrijdshirts@shinty.nl om af te spreken hoe 
en wanneer de shirts kunnen worden gewisseld.  

Trimhockeyers, trainingsleden of 7x7 leden 
Trimhockeyers, Hockey7x7 en Fithockeyers ontvangen geen thuis- en uitshirt in bruikleen. Zij 
kunnen een Shinty thuis en/of uitshirt kopen voor € 45,00 bij Van den Berg Sport 2000.  

Extra shirts 
De Shinty thuis- en uitshirts zijn te koop voor € 45,00 bij Van den Berg Sport 2000. Iedereen 
is vrij om een extra of nieuw shirt te kopen bij Van den Berg.  
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