
Kleding wisselen zomer 2020 
Hieronder zie je wat je moet doen aangaande het kledingplan. Kijk even goed in welke 
categorie je valt en welk scenario daarbij hoort. Let op: het gaat hier om de lichting van het 
afgelopen seizoen. De scenario’s staan op de volgende pagina’s beschreven. 
 

Lichting seizoen 
2019/2020 

Wie Actie 

JO8 
JO9 
JO10 
JO11 

 Wisselen niet nodig* 

JO12 Iedereen die qua leeftijd door moet naar de 
JO13 (geboortejaar 2008) of de meiden 
Wat: shirt - pak (broek en jack) - tas 

Zie scenario A 

JO13 Iedereen die qua leeftijd door moet naar de 
JO14/JO15 (geboortejaar 2007 of 2006) of de 
meiden 
Wat: alleen shirt 

Zie scenario A 

JO14  Wisselen niet nodig* 

JO15 Iedereen die qua leeftijd door moet naar de 
JO16/JO17 (geboortejaar 2005 of 2004) 
Wat: shirt - pak (broek en jack) - tas 

Zie scenario A 

MO15  Wisselen niet nodig* 

JO17 Iedereen die qua leeftijd door moet naar de 
JO19 (geboortejaar 2003 of 2002) 
Wat: pak (broek en jack) - tas 

Zie scenario A 

MO17  Wisselen niet nodig* 

JO19 Iedereen die door moet naar de senioren 
(geboortejaar 2001) 

Zie scenario B 

 

*JO8/9/10/11 
Andere maat nodig? 

 Zie scenario C 

JO12 en ouder - 
Andere maat nodig? 

Ga je niet naar een hogere lichting maar heb je 
wel een andere maat nodig? 

Zie scenario D 

Kapotte kleding?  Zie scenario E 

Nieuw lid  Zie scenario F 

Stop je met voetbal?  Zie scenario G 

 



Scenario’s 
Scenario A - Kleding inwisselen 
 
Het inwisselen van de kleding bestaat uit een los inlever- en ophaalmoment. Het 
inleveren doen we aan het begin van de zomer. Het ophalen aan het begin van het 
nieuwe seizoen. Dat geeft ons de tijd om de ingeleverde kleding te sorteren, en de 
kinderen de tijd om nog wat extra te groeien. 
 
Stap 1 - Je levert je kleding (shirt, broek en pak. De sokken hoeven niet) en tas in op 
SJC, op dinsdag 16 juni of woensdag 17 juni van 18:00 tot 20:00 

● Je krijgt dan een notitie bij je naam dat je de kleding tijdelijk hebt ingeleverd 
Stap 2 - Ongeveer 2 weken voor de start van het seizoen kun je je nieuwe kleding 
ophalen bij SJC. Deze datum wordt nog nader bepaald en zal via de mail en op de 
website gecommuniceerd worden. 

Scenario B - Door naar senioren 
 
Ga je door naar de senioren, dan kun je de kleding (shirt, broek en pak - sokken hoeft 
niet) en tas inleveren op SJC, op dinsdag 16 juni of woensdag 17 juni van 18:00 tot 
20:00. Dit is ook het einde van het kledingplan voor jou.  
 
(Veel seniorenteams hebben een sponsor tenue, soms ook inclusief sokken en broekje. 
Controleer dit even voordat je zelf nieuwe aanschaft.) 

Scenario C - JO8/9/10/11 - Andere maat nodig?  
 
Voor nu hoef je nog even niets te doen. Ongeveer 2 weken voor de competitie zullen we 
een inlever- en ophaalmoment inplannen. We zullen daar nog over communiceren. De 
reden dat we dat zo laat doen is omdat er nog flink gegroeid kan worden komende 
maanden. 
 
Gedurende het seizoen kun je altijd van maat ruilen bij de Lange Sport.  

Scenario D - JO12 en ouder - Andere maat nodig?  
 
Voor nu hoef je nog even niets te doen. Ongeveer 2 weken voor de competitie zullen we 
een inlever- en ophaalmoment inplannen. We zullen daar nog over communiceren. De 
reden dat we dat zo laat doen is omdat er nog flink gegroeid kan worden komende 
maanden. 
 
Gedurende het seizoen kun je altijd van maat ruilen bij de Lange Sport.  

Scenario E - Kapotte kleding? 
 
Dat kan natuurlijk altijd. In eerdere communicatie is al aangegeven: geef het zo snel 
mogelijk aan bij kledingcommissie@vvsjc.nl als er een ritsje of naadje los zit. Ook kun je 
bij de Lange Sport langsgaan. Het valt eventueel te repareren. Let wel: het gaat hier om 
niet op schade veroorzaakt door misbruik, roekeloosheid of ongelukjes. In dat geval dien 
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je zelf vervanging inclusief bedrukking aan te schaffen en die aangeschafte kleding blijft 
onderdeel van het kledingplan. Genoeg reden om zuinig te zijn op de kleding en deze dus 
ook niet buiten de wedstrijddagen om te dragen. 
 

Scenario F -  Nieuw lid? 
Alle nieuwe leden die gaan spelen in de JO8 of hoger, hebben bericht gehad dat ze bij De 
Lange Sport hun kleding kunnen ophalen. Zo niet, stuur dan even een mail naar 
kledingcommissie@vvsjc.nl.  

Scenario G - Stop je met voetbal? 
 
Als je dat al zeker weet, lever dan ook je kleding in. Dat kan dan direct en gaat als volgt: 

- Je zegt je lidmaatschap op door te mailen naar ledenadministratie@vvsjc.nl 
- Daarna lever je binnen 2 weken de kleding en de tas in bij De Lange Sport.  

 
Twijfel je nog, wacht dan gerust nog even en kies het scenario dat relevant is wanneer je 
door zou gaan. 
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