Veel gestelde vragen over presentatiekleding
1) Mijn kleding past niet, wat moet ik doen?
Aan het begin van het seizoen is er een vast moment wanneer het omruilmomenten is
dit zal via de leider, site enz. worden gecommuniceerd. Je kunt altijd contact opnemen
met de kledingcommissie stuur een mail naar kleding@bequickdokkum.nl .
3) Mijn kleding is stuk, wat moet ik doen?
Je moet dit gelijk via kleding@bequickdokkum.nl melden. In overleg zal worden bepaald
of je de kosten moet betalen of niet. Als je de kleding ingeleverd wordt en de schade is
niet gemeld dan zal altijd het presentatiepak in rekening worden gebracht á €46,83
inclusief BTW.
4) Mijn kleding is zoek
Je informeert je teamgenoten + leider m.b.t. de kleding die je mist. Tevens plaats je een
oproep op de Facebook pagina van Be Quick site en neem je contact op met de
kledingcommissie met de melding wat er kwijt is. Is je trainingspak zoekgeraakt en vind
je dit niet terug; dan wordt dit vervangen en worden de kosten in rekening gebracht:
€ 46,83 inclusief BTW.
5) Ik stop met voetballen bij Be Quick, wat doe ik met mijn kleding?
De kledingcommissie neemt contact met je op om hierover een afspraak te maken waar
en wanneer je dit kan inleveren.
6) Ik heb wedstrijdkleding gevonden, wat moet ik hier mee doen?
Je informeert je teamgenoten + leider of zij misschien iets missen. Komt het kledingstuk
niet terecht bij de eigenaar, hang het gevonden kledingstuk aan de kapstok in de kantine
of neem contact op met de kledingcommissie. kleding@bequickdokkum.nl dan kunnen
zij, aan de hand van de unieke code, de kleding bij het juiste team/de juiste persoon
brengen.
7) Zitten er ook voetbalsokken in het kledingpakket?
Nee, Be Quick voetbalsokken zitten niet in het kledingpakket. Aan een nieuw lid wordt
éénmalig één paar voetbalsokken vertrekt. Alle hierop volgende paren voetbalsokken zijn
voor eigen rekening. De voetbalsokken zijn te koop in de kantine van de Be Quick. Of
neem contact op met kledingcommissie.
8) Wat doe ik aan tijdens de training?
Tijdens trainingen mag geen wedstrijdkleding gedragen worden. Dit geldt ook voor de
keepers.
9) Ik heb een andere vraag die hier niet bij staat, wat moet ik doen?
Je kunt het kledingreglement nog eens doorlezen. Als je dan nog geen antwoord hebt
gevonden, neem je contact op met de kledingcommissie. De leden van deze commissie
zullen je zo snel mogelijk antwoord geven. Of mail je vraag naar
kleding@bequickdokkum.nl en je vraag wordt z.s.m. beantwoord.

