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1. Inleiding 
Voor u ligt de eerste versie van het kledingplan van VVN. 

2. Doelstelling 
Doel van het kledingplan is: 

- Met het kledingplan wil vv Nederhorst een uniforme uitstraling creëren door alle teams op 

dezelfde manier te kleden en van overige uitrusting te voorzien; 

- Door het kledingplan wil vv Nederhorst de kosten voor de leden beperken; 

- Het uitreiken en innemen van de kleding jaarlijks te structureren. 

 

Het kledingplan heeft ook gevolgen: 

- Alhoewel de leden geen kosten meer hebben voor de aanschaf van kleding en de tassen zal er 

een jaarlijkse kledingbijdrage naast de contributie betaald moeten worden.  

- De kleding en overige uitrusting wordt geen eigendom van de leden, maar ze krijgen deze in 

bruikleen; 

- Teams en teamleiders krijgen een verantwoordelijkheid voor het beheren en compleet houden 

van het kledingpakket. 

3. Aanschaf kleding en overige uitrusting 
Het hoofdbestuur selecteert de kledingleverancier op basis van advies van de kleding- en 

sponsorcommissie. 

Een bestuurslid is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. De praktische uitvoering ligt bij 

de kledingcoördinator en de kledingcommissie. 

4. Uitreiken en innemen kleding en tassen 
Ieder seizoen zorgt de kledingcommissie voor een team tas met voldoende shirts, presentatiepakken en 

tassen voor elk team. De teamtas wordt, inclusief een wasvoorschrift, overhandigd aan de leider van 

het team die de verantwoording neemt voor de ontvangen uitrusting gedurende het seizoen. Daartoe 



 

Versie 14-maart-2018 

ondertekent hij/zij een ontvangstbevestiging in het bijzijn van iemand van de kledingcommissie. De 

voetbalbroekjes en sokken behoren niet tot de uitrusting. 

De kleding mag alleen gedragen worden op wedstrijddagen. De tenues en presentatiepakken worden 

gewassen door (ouders van) de leden. 

Aan het einde van het seizoen levert de leider op een vooraf vastgestelde datum de team tas met 

kleding en de overige tassen weer in en wordt deze gecontroleerd door de kledingcommissie. 

5. Jaarlijkse eigen bijdrage 
Elk jaar wordt in de Algemene Vergadering de bijdrage door de leden voor het kledingplan voor het 

nieuwe seizoen vastgesteld. Voor het seizoen 2017 - 2018 is de eigen bijdrage € 10. De bijdrage wordt 

gezamenlijk met de jaarlijkse contributie gefactureerd. 

6. Kosten kapotte, verloren of niet ingeleverde kleding en overige 

uitrusting 
Van de leden en leiders wordt verwacht dat de in bruikleen gekregen kleding en overige uitrusting op 

correcte wijze wordt gebruikt (zie ook reglement kledingplan). Bij schade of slijtage beoordeelt de 

kledingcommissie of de kleding en overige uitrusting gerepareerd of vervangen moet worden. Bij 

verwijtbare schade of bij verlies van kleding en overige uitrusting worden de kosten -na overleg met 

de leider- in rekening gebracht bij een lid of bij het team. 

 

Tussentijdse vervanging van kleding door de kledingcommissie vindt plaats bij slijtage, schade of 

verlies. Hiervoor is in principe op de club in beperkte mate kleding in voorraad. Eenmaal per jaar 

(einde seizoen) beoordeelt de kledingcommissie of de kleding nog representatief is voor verder 

gebruik. 

Leiders kunnen voor de volgende zaken terecht bij de kledingcommissie: 

- Uitbreiden van een team gedurende het seizoen; 

- Omruilen van kleding bij een verkeerde maatvoering; 

- Vervangen van beschadigde en verloren kleding. 

Bij vervanging bedragen de kosten voor het seizoen 2017 - 2018: 

- Shirt: € 40,- 

- Presentatiepak: € 50,- 

- Trainingskleding: € 35,- per onderdeel 

- Inloopshirt (selectie): € 15,- 

- Tas: € 35,- 

- Teamtas: € 35,- 

- Raintop: €25,- 

- Leidersjas €40,- 

7. Kledingcommissie 
Het doel van de kledingcommissie is zorg te dragen voor de praktische uitvoering van het kledingplan. 

De kledingcommissie is verantwoordelijk voor: 

- Het bestellen van alle kleding (excl. broekjes en sokken), tassen, teamtassen en waterzakken 

met sponsen voor de club; 

- De uitgifte en inname van alle kleding en overige uitrusting (zie hiervoor) betreffende de 

teams; 

- De uitgifte en inname van trainerskleding, leidersjassen, scheidsrechterjassen en 

scheidsrechter tenues etc.; 

- Het jaarlijks bepalen van de kwaliteit van de kleding en overige uitrusting; 

-  Het aanhouden van voldoende voorraad aan kleding, dit naar inzicht van de 

kledingcommissie met inachtneming van het onderstaande; 
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- Jaarlijks voor 1 juli het hoofdbestuur aan te geven welke kleding en overige uitrusting er voor 

het nieuwe seizoen naar hun mening dient te worden aangeschaft, met het daarbij horende 

gespecificeerde kostenplaatje. Het hoofdbestuur zal hierbij met het opstellen van de begroting 

zoveel als mogelijk, binnen het beschikbare budget, rekening houden en van daaruit al of niet 

(gedeeltelijk) toestemming geven voor aanschaf. 

De kleding coördinator is het vaste aanspreekpunt voor het bestuur, alsmede voor de 

kledingleverancier en geeft sturing aan de kledingcommissie en pleegt veelvuldig overleg met de 

commissie. De leden van de kledingcommissie verdelen onderling wie aanspreekpunt voor welke 

teams en leiders zijn en maken het hun kenbaar. 

8. Kledingsponsoring 
Voor de selectie geldt dat de (inloop) shirts, trainingskleding, presentatiepakken en -jassen en 

(team)tassen volledig ter beschikking worden gesteld door de hoofdsponsors. Voor de overige teams is 

aparte shirtsponsoring per team mogelijk. 

De sponsorcommissie zal zorgdragen dat zoveel mogelijk aan uitrusting voor de leden zal worden 

gesponsord. 
 

9. Reglement kledingplan VVN 
1. Ieder spelend lid van vv Nederhorst is automatisch deelnemer aan het kledingplan. 

2. Dit kledingplan voorziet in shirts, presentatiepakken, spelerstassen en keepersets (hierna 

gezamenlijk te noemen de kleding en teamtassen. Voor de selectie (keepers) komen daar nog 

trainingskleding, raintops, inloopshirts en keepershandschoenen (1 paar per seizoen maximaal 

€ 80 per vaste keeper en zelf aan te schaffen en nota aan penningmeester te verstrekken) bij.   

3. Aan wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door het dragen van het clubtenue. 

4. Iedere deelnemer aan het kledingplan betaalt middels de jaarlijkse contributie de jaarlijkse 

eigen bijdrage voor het kledingplan. 

5. De kleding en overige uitrusting is niet gekoppeld aan een bepaald lid, maar maakt onderdeel 

uit van een totale set voor een specifiek team, waarvoor door de kledingcommissie van vv 

Nederhorst een team tas ter beschikking wordt gesteld. 

6. De kleding en (team-) tassen (m.u.v. van de broekjes en sokken) blijven te allen tijde 

eigendom van vv Nederhorst. 

7. Het is de deelnemers niet toegestaan de kleding aan te (laten) passen en/of te (laten) voorzien 

van (eigen) sponsoruitingen of andere uitingen, zoals bijvoorbeeld namen en/of rugnummers. 

8. Het is niet toegestaan de kleding uit te lenen aan derden. 

9. De kleding mag uitsluitend tijdens/rondom de wedstrijden gedragen worden.  

10. Ieder team ontvangt bij aanvang van ieder seizoen een teamtas met voor dat team voldoende 

kleding. De uitgifte van de kleding door de kledingcommissie wordt gedaan aan de leider of 

individuele speler van het betreffende team, waarbij de leider of individuele speler een 

bevestiging tekent voor het ontvangen van de kleding 

11. Als een speler bij een ander team meespeelt dan waar hij officieel is ingedeeld, zorgt de leider 

van het andere team dat er een tenue voor deze meespelende speler beschikbaar is. 

12. De kleding wordt na elke wedstrijd gewassen conform het wasvoorschrift door (ouders van) 

een speler uit het betreffende team. 

13. De afschrijving van de kleding is minimaal 4 jaar. 

14. De leider is verantwoordelijk voor de representativiteit van de kleding en tijdige signalering 

van onvolkomenheden. 

15. Van de leden wordt verwacht dat zij de kleding netjes behandelen. Slijtage van de kleding, 

alsmede vernieling en/of vermissing van de kleding dient direct gemeld te worden aan de 



 

Versie 14-maart-2018 

leider van het team. De leider neemt daarop zo spoedig mogelijk contact op met de kleding- 

commissie. De kleding wordt dan, indien mogelijk, gerepareerd of vervangen. 

16. Wanneer naar het oordeel van de kledingcommissie verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het 

onder artikel 15 genoemde kunnen, na overleg met de leider, de kosten van deze schade in 

rekening worden gebracht bij een individueel lid en/of het betreffende team. 

17. Ruilen van de kleding is in beperkte mate mogelijk en dient via de kledingcommissie plaats te 

vinden. 

18. Na afloop van het voetbalseizoen dient de leider of individuele speler er voor zorg te zorgen 

dat de kleding en overige uitrusting compleet en in goede staat wordt ingeleverd bij de 

kledingcommissie, waarbij de kledingcommissie een bevestiging tekent voor het ontvangen 

van de kleding en overige uitrusting van het betreffende team in de teamtas of van een 

individuele speler. 

19. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er kleding ontbreekt en/of er sprake is van 

niet gemelde schade, kunnen na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening 

worden gebracht bij een individueel lid, en/of het betreffende team. 

20. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur na overleg met de 

kledingcommissie en zo nodig de sponsorcommissie. 

10. Wijzigingen aan het kledingplan 
Wijzigingen vanuit de kledingcommissie zijn mogelijk door een voorstel tot aanpassing aan het 

bestuur te richten. In een vergadering van het HB zal dan het verzoek behandeld worden en eventueel 

aangepast worden in het plan. Indien het HB een wijziging wil doorvoeren zullen zij dit vooraf 

kenbaar maken aan de kledingcommissie en advies inwinnen. 

11. Eindverantwoordelijkheid 
De eindverantwoordelijkheid voor uitvoering van het kledingplan ligt bij het hoofdbestuur en de 

praktische uitvoering bij de kledingcommissie. 
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