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Reglement Kledingfonds C.V.V. Blauw Wit ’34 

 
 
 
C.V.V. Blauw Wit’34 voorziet elk jeugdteam van een wedstrijdtenue. Zo krijgt elk nieuw lid die zich 
aanmeld een tenue uitgereikt. Deze kleding wordt in bruikleen beschikbaar gesteld aan de leden, de 
kleding blijft eigendom van de club. De spelers betalen een jaarlijkse vergoeding voor de ter 
beschikbaarstelling van de kleding. 
 
Aangezien de wedstrijdkleding geen eigendom van het lid is, is het goed te weten welke regels gelden 
bij het gebruik van de kleding. 
 

1. Het clubtenue, van het merk Hummel, bestaat uit een blauw wit shirt, een wit voetbalbroekje 
en presentatiepak; allen voorzien van het clublogo. Voor keepers is er een keepershirt, een 
zwart broekje en een paar zwarte kousen. 

2. De kleding mag uitsluitend tijdens wedstrijddagen van Blauw Wit ’34 worden gebruikt en dus 
niet tijdens de training of andere gelegenheden tenzij daarvoor door het bestuur toestemming 
is gegeven. 

3. Competitiewedstrijden van Blauw Wit ’34 worden altijd gespeeld in het officiële Blauw Wit 
tenue.  

4. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is. 
5. Zonder toestemming van het bestuur mogen op de kleding geen teksten of andere uitingen 

worden aangebracht. 
6. De kleding dient door het jeugdlid of ouders/verzorgers zelf gewassen te worden tenzij de 

leider van het team een wasschema voor het gehele team heeft opgesteld. 
7. De jeugdspeler en zijn/haar ouders/verzorgers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor 

zijn/haar tenue. 
8. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding (m.u.v. de kousen) 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 (m.u.v. de kousen) die tijdens een 
wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van 
opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling van de leider i.o.m. de kledingcommissie. 

9. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding (m.u.v. de 
kousen), dient dit direct te worden gemeld bij de kledingcommissie. Bij vermeende diefstal 
moet een proces-verbaal van de aangifte van de politie worden overlegd. 

10. Voetbalkousen dienen door de speler zelf te worden aangeschaft.  
11. Aan het eind van het voetbalseizoen of bij beëindiging van het lidmaatschap dient de 

jeugdspeler er voor te zorgen dat  alle kledingstukken die in bruikleen zijn verkregen, schoon 
worden ingeleverd bij de kledingcommissie. 

12. Wanneer aan het einde van het seizoen of gedurende het seizoen blijkt dat er spullen 
ontbreken die niet zijn gemeld en/of er sprake is van niet gemelde schade, worden de 
daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de gebruiker, het lid of bij de 
ouders/verzorgers. 

13. De spelers betalen een jaarlijkse vergoeding voor de ter beschikbaarstelling van de kleding. 
De vergoeding wordt in twee termijnen (september en maart) automatisch geïncasseerd van 
de bankrekening waarvan tevens de contributie wordt geïncasseerd. De bijdrage komt ten 
gunste aan het kledingfonds van Blauw Wit ’34.  

14. Elk jeugdlid is verplicht deel te nemen aan het kledingfonds.  
15. De vaststelling van de jaarlijkse bijdrage vindt overeenkomstig de contributie bepalingen 

plaats. 
 
 
  

 


