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1. Doelstelling 
De doelstelling van het kledingbeleid van v.v. Aquila is om alle leden in een uniforme outfit te presenteren. 
Op deze manier draagt men bij aan een correcte, verzorgde en herkenbare uitstraling van onze club. Dit 
geldt ook voor eventuele extra’s zoals tassen, trainingspakken e.d. 
 

2. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
 
Bestuur  

- is eindverantwoordelijk voor het kleding-/materiaalbeleid en neemt beslissingen waar nodig 
- het bestuur gaat een sponsorovereenkomst aan met een kledingaanbieder. Daar staan 

verplichtingen tegenover op het gebied van afname en te voeren merk 
- voert overleg met de kledingcommissie en eventueel andere betrokken partijen over het uit te 

voeren beleid. 
 
Kledingcommissie  

- is verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van de kleding;  
- is verantwoordelijk voor benodigde trainingsmaterialen; 
- geeft uitvoering aan het kleding- en materiaalbeleid;  
- doet voorstellen in het kader van het kledingbeleid;  
- opereert samen met de sponsorcommissie waarbij de kledingcommissie de beheermatige rol 

vervult; 
- stelt prioriteiten vast bij de vervanging van kleding;  
- draagt zorg voor inventarisering t.a.v. kledingbehoefte en materiaal met bijbehorende begroting;  
- zorgt voor het bestellen en bedrukken van kleding. 

 
Kledingcommissie bestaande uit: 
 
Jeugdcoördinator en Seniorencoördinator 
De coördinatoren inventariseren/coördineren de jaarlijkse uitgifte/aanvragen/inname van in bruikleen 
verstrekte kleding bij de jeugd en senioren en stellen de kledingcoördinator op de hoogte van 
vermissingen. Tevens wordt door jeugd- en seniorencoördinator een kopie van de bruikleenformulieren 
aan het begin van het seizoen overhandigd aan de kledingcoördinator. Verder zijn de coördinatoren 
intermediair tussen leiders en de kledingcoördinator. 
 
Kledingcoördinator 
De kledingcoördinator coördineert de aanvragen en de binnengekomen kleding. Tevens is deze persoon 
eindverantwoordelijk voor de jaarlijkse uitgifte en inname van de in bruikleen verstrekte kleding. De 
kledingcoördinator kan men via email bereiken door een email te sturen naar kleding@vvaquila.nl. 
 
Materiaalbeheerder 
De materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor al het voetbalmateriaal buiten de kleding. Deze persoon 
beheert de wedstrijd- en trainingsballen, de trainingshesjes, de pionnen, de precisiepoortjes, de horden, 
de loopladders, de doelnetten, het voetvolleynet, de cornervlaggen en de reservekleding. 
 
Sponsorcommissie  

- werft (potentiële) sponsors o.b.v. kledingbehoefte;  

- legt afspraken met sponsoren vast over kledingsponsoring; 

- opereert op aanvraag van de kledingcommissie waarbij de kledingcommissie de beheermatige rol 
vervult.  

 
 
 
 
 
 

mailto:kleding@vvaquila.nl


Penningmeester  
- is verantwoordelijk voor de jaarlijks (te) ontvangen gelden en de aan kleding en materialen uit te 

geven gelden;  

- stelt de begroting van kleding en materialen op per seizoen op basis van de door de 
kledingcommissie aangeleverde informatie.  

 

Kleding 

 
Wedstrijdkleding  
De huisstijl van v.v. Aquila is; 

- een blauw wedstrijdshirt, merk Hummel;  

- een witte voetbalbroek, merk Hummel;  

- blauwe kousen, merk Stanno.  

   
v.v. Aquila draagt voor ieder team zorg dat er wedstrijdkleding beschikbaar is. 

 
Met wedstrijdkleding wordt dus altijd bedoeld een voetbalshirt, een voetbalbroek en voetbalkousen dienen 
Dit geldt ook voor het keepers-outfit. De levensduur van wedstrijdkleding is minimaal drie jaar. De feitelijke 
vervangingstermijn wordt mede bepaald door de sponsormogelijkheden en de feitelijke kwaliteit van de 
kleding. De selectie van v.v. Aquila kent aanvullende afspraken rondom kledingbeleid.. Hier zijn  
aanvullende afspraken over gemaakt.  

Iedere lid/speler is verplicht tot het dragen van de voorgeschreven wedstrijdkleding. 

 
Kleding begeleiding teams 
Onder kleding begeleiding teams wordt kleding voor de trainers en begeleiders bedoeld. Indien van 
toepassing wordt deze door de club ter beschikking gesteld.   

 
Overige (gesponsorde) kleding  
Onder sponsorkleding en sponsormaterialen valt alles waarin of waarop de sponsor zijn naam vermeld of 
genoemd wordt. Dit zijn onder meer shirts, inloopshirts, trainingspakken, jassen en tassen, etc.  

 

De gesponsorde kleding of materialen dienen te allen tijden gedragen te worden bij de voetbalactiviteiten, 
evenals voor en na de wedstrijd. Dit met uitzondering van wedstrijdshirt en voetbalbroek.  

 

Alle (gesponsorde) in bruikleen gegeven kleding mag alleen gedragen worden tijdens activiteiten 
van v.v. Aquila tijdens wedstrijden. 

 
Reserveshirts  
v.v. Aquila schaft reserve-wedstrijdshirts voor iedere categorie aan. De shirts worden uitgegeven indien de 
uitspelende club in (bijna) gelijke kleuren speelt. 

 



Specificatie (wedstrijd) kleding en gesponsorde uitdrukkingen  
Omschrijving thuistenue:  

- Blauw shirt met korte mouwen;  

- v.v. Aquila logo wordt links op de borst van het shirt gedrukt;  

- witte broek;  

- blauwe kousen.  

 

Omschrijving keeperstenue:  

- Groen shirt met korte mouwen (veranderen van kleur in overleg mogelijk);  

- korte en/of lange broek, zwart, met nummer rechts;  

- zwarte kousen.  

 

Omschrijving reservetenue:  

- Wit shirt met korte mouwen.; 

- v.v. Aquila logo wordt links op de borst van het shirt gedrukt;  

- blauwe broeken;  

- witte kousen.  

 
Rugnummers:  

Type rugnummer en kleur: witte rugnummers, type MS Gothic  
 

ABCDEFGHIJKLM 

NOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklm 

nopqrstuvwxyz 

1234567890 
 
Beschikbaar per team:  

- Aanvoerdersband met logo ‘respect’, keepersbroek (lang en/of kort), keepersshirt, teamtas 
(inclusief geplastificeerd wasvoorschrift) waterzak + twee bidons, shirts, broeken en sokken. 
Hoeveelheid na gelang het betreffende team. 

 

Logo sponsoring 

- Logo sponsoring wordt bij voorkeur in wit bedrukt op de voorkant van het shirt. Indien gewenst op 
de achterkant boven het rugnummer.  

 
Uitgifte en inname kleding  
Aan het begin van het seizoen wordt aan de hand van een inventarisatielijst de wedstrijdkleding door de 
kledingcommissie uitgereikt aan de teambegeleider van het betreffende team. De teambegeleider 
ondertekend de uitgiftelijst voor akkoord.  

De teambegeleider(s) checkt regelmatig de staat van de kleding gedurende het seizoen.  

Aan het eind van het seizoen draagt de teamleider zorg voor de correcte teruggave van de in bruikleen 
gegeven kleding aan de kledingcommissie. 

  



 
Was beleid  
De wasvoorschriften zoals vermeld in de kleding dient strikt te worden opgevolgd om levensduur te 
kunnen garanderen en schade aan de kleding te voorkomen. Het is niet toegestaan om de shirts en 
broeken op individuele basis te wassen. De kosten voor het wassen van de wedstrijdkleding zijn voor 
rekening van het betreffende team. De kosten kunnen niet verhaald worden op de vereniging.  

 
Vermiste of kapotte kleding  
Ieder lid en ieder team dient zorgvuldig om te gaan met de beschikbaar gestelde wedstrijdkleding. Bij 
vermissing en/of onzorgvuldig gebruik van de verstrekte kleding is de teambegeleider(s) verantwoordelijk. 
Wanneer kleding kapot of gerepareerd dient te worden, dient dit direct gemeld en aangeleverd te worden 
aan de kledingcommissie. Ben je als jeugdlid uit de je kleding gegroeid, dan kun je via de 
kledingcommissie je kleding ruilen voor een andere maat.  

 

 

3. Sponsoring 
 
Sponsoren zijn erg belangrijk voor v.v. Aquila en heel leuk voor een team. Sponsoring vormt een 
belangrijke, onmisbare bron van inkomsten voor de vereniging. Weet jij iemand laat het weten! 

 

Wie doet vervolgens wat?  
1. Als een lid van v.v. Aquila een belangstellende potentiële sponsor kent, dient dit gemeld te 

worden aan de sponsorcommissie.  

2. Een lid van de sponsorcommissie bespreekt, in samenspraak met de aandrager, de belangstelling 
met de potentiële sponsor.  

3. Is er sprake van sponsorkleding of andere sponsormaterialen (bv. tassen, trainingspakken, ect.), 
dan bespreekt de sponsorcommissie dit met de kledingcommissie.  

4. Tussen de sponsor en de sponsor- en kledingcommissie worden afspraken vastgelegd of, indien 
gewenst, een sponsorovereenkomst opgesteld met een looptijd van minimaal drie jaar.  

5. De kledingcommissie verzorgt de bestelling bij de vaste kledingleverancier en zorgt dat de  
bestelde artikelen op de club komen.  

6. De vaste kledingleverancier verzorgt en stemt in samenwerking met de drukker af dat juiste 
opdruk sponsor op kleding komt. 

7. Facturatie loopt rechtstreeks tussen sponsor en vaste kledingleverancier of indien gewenst via 
Aquila en zal na parafering door de kledingcommissie naar de penningmeester worden verstuurd. 
De vereniging wordt vervolgens eigenaar van de kleding. 

8. De kledingcommissie benadert de betreffende teambegeleider in verband met de aflevering aan 
het team. 

 
 
 


