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Aanschaf kleding 

Het Hoofdbestuur selecteert de kledingleverancier op basis van een advies van de 

kledingcommissie. Het bestuurslid Facilitaire Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

plan. De praktische uitvoering ligt  bij de kledingcoördinator en de kledingcommissie. 

Uitreiken en innemen kleding 

Ieder seizoen zorgt de kledingcommissie voor een teamtas met voldoende shirts,  broeken en 

sokken voor elk jeugdteam. De jeugdteams wordt – inclusief een wasvoorschrift – overhandigt 

aan de leider van het team die de verantwoording neemt voor het ontvangen tenues gedurende 

het seizoen. Daartoe ondertekent hij/zij een ontvangstbevestiging in het bijzijn van de 

lettercoördinator. De tenues mogen uitsluitend gedragen worden op de wedstrijddagen. De 

tenues worden bij toerbeurt gewassen door (ouders van) de leden. Aan het einde van het seizoen 

levert de leider de tas weer in behalve de sokken want die worden eenmalig uitgedeeld en wordt 

deze gecontroleerd door de kledingcommissie. 

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

verlies. 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 gedurende een seizoen van het aantal tenues. 

 Omruilen van kleding bij een verkeerde maatvoering. 

 Vervangen van beschadigde en verloren kleding. 

 

Sokken behoren niet tot het tenue dat ter beschikking wordt gesteld. Sokken worden eenmalig 

geleverd en moeten door de leden het tweede jaar van dit plan zelf worden aangeschaft bij de 

kledingleverancier. 

Jaarlijkse eigen bijdrage 

Elk jaar wordt in de algemene ledenvergadering de bijdrage voor het kledingplan voor het nieuwe 

seizoen vastgesteld. Voor het seizoen 2015 – 2016 is de eigen bijdrage € 15,- De bijdrage wordt 

gezamenlijk met de jaarlijkse contributie gefactureerd. 

Kosten kapotte, verloren of niet ingeleverde kleding 

Van de leden wordt verwacht dat de in bruikleen gekregen kleding op correcte wijze wordt 

gebruikt (zie ook regelement kledingplan). Bij schade of slijtage beoordeelt de commissie of de 

kleding gerepareerd of vervangen moet worden. Bij verwijtbare schade of bij verlies van een 
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kledingstuk worden de kosten – na overleg met de leider – in rekening gebracht (bij een lid) bij 

het team. 

Bij vervanging zijn de kosten per kledingstuk: shirt € 40,- / broek € 15,-. 

Kledingcommissie 

Het doel van de kledingcommissie is zorg dragen voor de praktische uitvoering van het 

kledingplan. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor: 

 De uitgifte en inname van de teamtassen voor de jeugdteams. 

 Het jaarlijks bepalen van de kwaliteit van de kleding. 

 Het bewaken van het naleven van de kledingreglement. 

 

De kleding coördinator is het vaste aanspreekpunt binnen de vereniging en voor de 

kledingleverancier en geeft sturing aan de kledingcommissie. 


