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KLEDINGBELEID  “HSV DE ZUIDVOGELS” 

Doelstelling 

HSV De Zuidvogels wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen dat de gehele vereniging met een 
uniforme outfit (wedstrijdkleding) speelt. Dit geeft een verzorgde, herkenbare en professionele 
uitstraling.  

Ieder spelend lid van HSV De Zuidvogels ontvangt bij aanvang van het seizoen, per categorie 
(senioren/dames/jeugd/kabouters), uniforme wedstrijdkleding in bruikleen. 

Uitgangspunten kledingbeleid 

Wedstrijdkleding spelers: 

De wedstrijdkleding bestaat uit: 

• Een rood/groen wedstrijdshirt volgens specificatie, merk en uitvoering. 
• Een zwarte voetbalbroek volgens specificatie, merk en uitvoering. 
• Rode kousen volgens specificatie, merk en uitvoering. 
• Een zwart thermoshirt volgens specificatie, merk en uitvoering (geldt alleen bij Patrick tenue) 

De wedstrijdkleding wordt door de vereniging aangeschaft en per team uitgeleverd voor de periode 
van één seizoen. Bij beëindiging van het lidmaatschap is het individuele lid verplicht alle verstrekte 
kleding in te leveren bij de teamleider. 

Mocht dit onverhoopt niet gebeuren, dan zullen de kosten bij het lid in rekening worden gebracht 
en via automatische incasso worden geïnd. Een eventuele overschrijving naar een andere club zal 
pas worden goedgekeurd, indien aan alle verplichtingen is voldaan. 

De wedstrijdkleding mag uiteraard alleen gedragen worden tijdens het spelen van wedstrijden voor 
HSV De Zuidvogels. 

Trainingskleding spelers: 

Om ook als team verzorgd voor de dag te komen kan er via de kledingcoördinator trainingskleding 
aangeschaft worden. Deze kan bestaan uit: 

*     trainingsshirt 
*     trainingsbroek lang en kort 
*     trainingsjack of sweater 

Trainers: 

Om een uniforme uitstraling te bewerkstelligen nemen we de trainers mee in het kledingbeleid:  

Trainers van HSV De Zuidvogels krijgen de mogelijkheid om een basispakket aan te schaffen. Dit 

pakket bestaat uit een polo, een 3/4 trainingsbroek, sokken en een trainingssweater. De prijs voor 
de trainer is slechts € 35,-. Daarnaast kan men voor het winterseizoen een trainersjas in bruikleen 
ontvangen. 

Optioneel kan een lange broek aangeschaft worden à 15 euro en de winterjas à  50 euro. 
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Kledingcoördinator 

De kledingcoördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de operationele processen 
rondom het kledingbeleid. De coördinator opereert binnen de commissie Kleding & Materialen en 

valt bestuurlijk onder Voetbalzaken. De coördinator kan bereikt worden door een e-mail te sturen 
naar sportkleding@hsvdezuidvogels.nl 

Sectorleiders 

De sectorleiders zorgen voor ondersteuning bij de jaarlijkse inname en uitgifte van in bruikleen 
verstrekte kleding en stellen de kledingcoördinator op de hoogte van vermissingen.  
Verder zijn de sectorleiders intermediair tussen de teamleiders en de kledingcoördinator. 

Sectorleiders informeren de kledingcommissie over de aangestelde trainers ten behoeve van het 
trainerspakket. 

Materiaalbeheer 

De materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor al het voetbalmateriaal. De beheerder draagt zorg 

voor de aanwezigheid van wedstrijd- en trainingsballen, trainingshesjes, pionnen, doelnetten, 
cornervlaggen et cetera.  

Financiële aspecten  

De levensduur van het wedstrijdshirt en de broek zijn bepaald op 3 jaar. De sokken worden naar 

behoefte maximaal 1x per jaar vervangen en het thermoshirt wordt om het jaar verstrekt aan ieder 
spelend lid.  

De eigen bijdrage voor de in bruikleen verkregen wedstrijdkleding wordt door elk spelend lid 
tegelijk met de contributie-inning voldaan. De bijdrage is kostendekkend en bedraagt 25 euro per 
seizoen. 

De aanschaf van overige kleding voor spelers en trainers dient bij bestelling te worden voldaan. 

Overige punten 

• Wedstrijdkleding die tussentijds vervangen moet worden, kan aangeschaft worden via de 
kledingcoördinator. 

• Het bestuur is een sponsorovereenkomst aan gegaan met de kledingaanbieder. Daar staan 
verplichtingen tegenover op het gebied van afname en te voeren merken. 

• Indien sprake is van sponsoring op wedstrijdkleding door derden wordt er altijd door de 
sponsorcommissie en de sponsor een sponsorovereenkomst opgesteld, volgens de bij HSV 
DE ZUIDVOGELS geldende regels en procedures. Onderhands geregelde overeenkomsten 
waarbij de zaken buiten de sponsorcommissie om zijn geregeld, worden door het bestuur 

niet getolereerd. Voor overige spullen zoals trainingspakken, tassen, en dergelijke, geldt 
aanmeldingsplicht bij de sponsorcommissie en akkoord bevinding door het bestuurslid 
commerciële zaken. 

• Overige emolumenten kunnen door de afdelingscommissies en/of het hoofdbestuur worden 
bepaald en vastgelegd en gaan ten laste van het afdelingsbudget. 

• Ieder lid wordt geacht zuinig met de verstrekte kleding om te gaan. De kosten van verloren 

in bruikleen verstrekte kleding worden doorberekend.  
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