
 
 

  

 
 

 
 
Kledingprocedure voetbal SV Schalkhaar 
 
Inleiding 
SV Schalkhaar streeft als vereniging naar een professionele uitstraling en daartoe behoort 
ook uniformiteit en herkenbaarheid in de kleding, ook wat betreft de sponsoring. 
Ieder als speler geregistreerd lid betaalt jaarlijks een verplichte financiële bijdrage per 
seizoen. Deze verplichte bijdrage wordt aan het begin van het seizoen automatisch 
geïncasseerd en is in de contributie opgenomen. 
SV Schalkhaar stelt voor elke speler een kledingpakket beschikbaar. De kleding is eigendom 
van SV Schalkhaar. Voor sommige (selectie-) teams is het pakket wat uitgebreider, maar 
minimaal bestaat het pakket uit een wedstrijdshirt, een wedstrijdbroekje en een paar 
wedstrijdsokken. Voor keepers wordt een compleet keeperstenue beschikbaar gesteld. 
 
Algemeen 
Het kledingpakket gaat enkele jaren mee. Bij de start van het seizoen wordt een teamtas met 
de genoemde wedstrijdkleding aan het team uitgereikt en aan het eind van het seizoen op 
nader te bepalen data weer ingeleverd. Voor ontvangst en inlevering wordt door de leider 
een bruikleenovereenkomst getekend, daartoe gemachtigd door de leden respectievelijk de 
ouders/verzorgers van de jeugdleden. Het team heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor teamtas en wedstrijdkleding. Gedurende het seizoen is de leider het aanspreekpunt. 
Alle selectiespelers moeten een borg van € 100,00 betalen, aangezien zij naast het basis 
kledingpakket ook nog andere kleding/materialen krijgen. Deze borg wordt ingehouden door 
de ledenadministratie. Bij inlevering in verband met einde selectie of einde lidmaatschap 
krijgt men de borg terug. Bij niet inleveren, vermissing of beschadiging zal de borg niet of 
deels worden terugbetaald.  
 
Verantwoordelijkheid/Coördinatie 
De eindverantwoordelijkheid voor de kleding ligt bij het Hoofdbestuur. Budgetbewaking, 
beheer en uitgifte van alle kleding is de taak van de Kledingcommissie.   
Dagelijks aanspreekpunt is José Ellenbroek (mailadres: kleding@svschalkhaar.nl) 
De leeftijdscoördinatoren, de vertegenwoordiger van de seniorenteams, de trainers en 
leiders ondersteunen desgevraagd de kledingcommissie ten behoeve van een goede, 
praktische uitvoering.  
 
Spelregels 
Aangezien de sportkleding eigendom blijft van de vereniging, is het goed te weten welke 
regels van toepassing zijn bij het gebruik van de sportkleding. Daartoe zijn de volgende 
spelregels vastgesteld:  
 
1. De leider(s) van een team teken(t)(en) namens het team voor ontvangst bij de uitreiking 
van teamtas en wedstrijdkleding. Eén ondertekend exemplaar houdt de leider zelf, het 
andere wordt gearchiveerd door de kledingcommissie.  
 
2. De wedstrijdkleding wordt na iedere wedstrijd door de leider (of een andere door de leider 
aangewezen persoon) ingenomen, gecontroleerd en in de teamtas gedaan. De leider stelt 
een wasschema op waarbij het uitgangspunt is, dat het gezamenlijk wassen van de kleding 
steeds door ouders c.q. verzorgers geschiedt. Dit vanwege kleurbehoud, uniformiteit en een 
kleiner verliesrisico. Bij de eerstvolgende wedstrijd wordt de gewassen kleding weer 
uitgereikt aan de spelers. Het staat de leider(s) vrij binnen of buiten het team een persoon 



 
 

  

een wasvergoeding te geven voor het wassen van de kleding. De kosten komen daarbij ten 
laste van het team. Hierover dient echter wel overeenstemming binnen het team te zijn.  
 
3. Wasvoorschrift: Om zolang mogelijk plezier te hebben van de bedrukte kleding dienen bij 
het wassen de volgende punten in acht te worden genomen. 

• altijd de wasvoorschriften die in het innaai-etiket staan opvolgen.  
• nieuwe kousen, shirts en broeken de eerste paar wasbeurten apart wassen.  
• maximaal op 40 graden wassen, mits anders staat aangegeven.  
• NOOIT in de droogtrommel drogen. De kleding droogt aan de waslijn erg snel.  
• sterk vervuilde artikelen niet weken maar direct wassen.  
• bij het wassen en centrifugeren de kleding naar binnen draaien zodat de opdruk 

beschermd is.  
• niet chemisch reinigen.  
• niet borstelen of krabben aan de opdruk in natte toestand.  
• niet wringen.  

 
4. Indien door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding 
ontstaat, wordt het team daarvoor aansprakelijk gesteld en worden ten laste van het team 
kosten in rekening gebracht (zie punt 9).  
 
5. Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding 
minimaal een uur voor aanvang van de volgende thuiswedstrijd, of voor de door de leider 
vastgestelde vertrektijd ingeval van een uitwedstrijd, voor het team beschikbaar is. 
 
6. De wedstrijdkleding (shirt, broek, sokken) mag uitsluitend tijdens de wedstrijden worden 
gedragen. De wedstrijdkleding en eventueel extra kledingpakket (voor trainingen) mogen dus 
NIET in de vrije tijd worden gebruikt.   
 
7. Wedstrijdsokken worden eenmalig verstrekt. Bij beschadiging of vermissing van de 
wedstrijdsokken kunnen tegen ondertekening van een incasso-opdracht nieuwe 
wedstrijdsokken bij de kledingcommissie worden gekocht.  
 
8. Zonder toestemming van de kledingcommissie mogen op de kleding geen teksten of 
andere uitingen worden aangebracht.  
 
9. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of 
beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden ten 
laste van de speler of het team kosten in rekening gebracht. De te betalen vergoeding 
bestaat uit de bruto adviesprijs vermeerderd met de eventuele extra kosten van opdrukken 
logo SVS, sponsornaam, rugnummer en klein nummer. Uitzondering hierop is bij beëindiging 
van de kledinglijn aan het einde van het betreffende seizoen. In dat geval zullen door de 
kledingcommissie andere bedragen worden vastgesteld. 
 
Is iemand bijvoorbeeld een broekje kwijt, dan dient voor eigen rekening een nieuw 
exemplaar te worden aangeschaft. Dit kan bij de kledingcommissie. Let wel: er dient eerst 
een akkoordverklaring getekend te worden door speler cq ouder dat het bedrag via de 
ledenadministratie kan worden ingehouden. Pas dan wordt een nieuw kledingstuk wordt 
verstrekt! Hiermee worden de risico's van contante geldstromen voorkomen.  
 
10. Voor niet ingeleverde, kwijtgeraakte of ernstig beschadigde en niet meer te gebruiken 
extra kleding, niet zijnde het basispakket, dient een vergoeding betaald te worden,    
bestaande uit de bruto adviesprijs en de eventuele extra kosten van opdrukken logo SVS, 
sponsornaam, rugnummer en klein nummer. Uitzondering hierop is bij beëindiging van de 



 
 

  

kledinglijn aan het einde van het betreffende seizoen. In dat geval zullen door de 
kledingcommissie andere bedragen worden vastgesteld. 
 
11. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop 
van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de 
kledingcommissie. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan 
(bijvoorbeeld een stukgetrokken shirt) zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij 
er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling van de kledingcommissie.  
 
12. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan 
hiervoor bedoelt, dient de leider dit direct na constatering te melden bij de kledingcommissie. 
Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie. Bij 
vermeende diefstal moet een proces verbaal van aangifte van de politie worden overgelegd.  
 
13. Aan het einde van het voetbalseizoen dienen de leiders er voor te zorgen dat de tassen 
met alle kledingstukken en toebehoren worden ingeleverd bij de kledingcommissie. Wanneer 
aan het einde van het seizoen blijkt, dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er is 
sprake van niet gemelde schade, worden ten laste van het team de daaraan verbonden 
kosten in rekening gebracht (zie punt 9). Het is de verantwoordelijkheid van de leider dat alle 
verstrekte spullen weer worden ingeleverd. Het is dan ook de leider die hier achter aan gaat 
en niet de kledingcommissie. 
 
15. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kledingcommissie.   
 
 


