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Algemeen 
De Sportcommissie van de afdeling parachutespringen (SC) stelt aan de nationale selectieleden 
parachutespringen en aan de KNVvL scheidsrechters voor FAI disciplines parachutespringen gratis 
teamkleding beschikbaar. Doel van deze kleding is om de selectieleden en de scheidsrechters 
uniform op te laten treden; voor de sporters tijdens uitzendingen naar internationale wedstrijden en 
voor de scheidsrechters tijdens hun scheidsrechterswerkzaamheden. Hierbij bepaalt de kwaliteit van 
de kleding, maar ook het gedrag van de sporter en de scheidsrechter in de kleding, het gezicht van de 
afdeling en de KNVvL.  
 
Gebruik en beheer 

 De kledingset ligt opgeslagen op het afdelingssecretariaat parachutespringen KNVvL. De SC stelt 
de kleding als volgt beschikbaar:  

1. voor de nationale selectieleden: de periode van de uitzending naar internationale wedstrijden 
zijnde EK, WK of Worldcup – inclusief direct voorafgaande trainingsstage – te rekenen vanaf de 
datum vertrek tot aan de datum terugkeer.  

2. voor de scheidsrechters: vanaf het verkrijgen van een KNVvL scheidrechtersbevoegdheid tot aan 
het beëindigen van KNVvL scheidsrechterswerkzaamheden.  

 
Het nationale selectielid is verantwoordelijk voor:  

 Het z.s.m. na de terugkeer retourneren van de kleding aan de SC.  

 De reinheid van de kleding.  

 De kwaliteit van de kleding: beschadiging, overmatige slijtage en/of verkleuring, of vermissing van 
(een deel van) de kleding dient direct aan de SC gemeld te worden.  

 
De KNVvL scheidsrechter parachutespringen is verantwoordelijk voor:  

 Het retourneren van de kleding aan de SC bij beëindiging van KNVvL 
scheidsrechterswerkzaamheden.  

 De reinheid van de kleding.  

 De kwaliteit van de kleding: beschadiging, overmatige slijtage en/of verkleuring, of vermissing van 
(een deel van) de kleding dient direct aan de SC gemeld te worden.  

 
De SC beslist waar en door wie de kleding wordt uitgegeven en waar en bij wie die moet worden 
ingeleverd. De SC zal dit aan de betrokken selectieleden / scheidsrechters meedelen.  
 
De beoordeling van de kwaliteit en reinheid van de kleding ligt volledig bij de SC. Indien de SC van 
oordeel is dat (een deel) van de kleding niet meer representatief is door onzorgvuldig gebruik of 
beheer, zullen de kosten van de volledige kledingset á € 150 op het selectielid dan wel de 
scheidsrechter worden verhaald.  
 
Inventaris kleding 

1. T-shirt (oranje) 1 x 
2. Lange broek (blauw) 1 x 
3. Jack (wit) 1 x 


