
	  
Reglement kledingplan SV Eerbeekse Boys 
 
 
1. Ieder spelend lid (inclusief ‘nullijst’) van SV Eerbeekse Boys is automatisch deelnemer aan het 

kledingplan. 
 

2. Ieder Eerbeekse Boys-lid krijgt de beschikking over een wedstrijdtenue (shirt, broek en kousen), 
zowel voor de veldspelers als de keeper. Andere kleding, zoals trainingspak, vallen niet onder het 
kledingplan. 
 

3. Een tenue is nooit gekoppeld aan een bepaald lid maar maakt onderdeel uit van een totale set 
kleding voor een specifiek team, waarvoor een teamtas ter beschikking wordt gesteld. 
 

4. Een teamtas bestaat bij de E en F pupillen uit 1 set keeperkleding en 9 sets voetbalkleding. Bij de 
D pupillen t/m de senioren is dit 1 set keeperkleding en 15 sets voetbalkleding. 

 
5. In overleg met de kledingcoördinator kan op het voorgaande punt een uitzondering gemaakt 

worden. 
 
6. Het tenue wordt in principe elke drie jaar vervangen.  

 
7. Voor het gebruik van de onder punt 2 genoemde artikelen is jaarlijks een eigen bijdrage van  

€ 15.00 voor zowel de senioren, junioren alsmede de pupillen verschuldigd. 
 

8. Dit bedrag wordt maandelijks geïncasseerd middels een automatische machtiging, af te geven 
tijdens de inschrijving als lid van de vereniging. 

 
9. Indien de in punt 8 genoemde bedrag niet geïncasseerd (kan) worden, dan kan het betreffende lid 

ook niet over een tenue beschikken en zal om die reden ook niet speelgerechtigd zijn. 
 

10. De onder item 2 genoemde artikelen blijven te allen tijde in eigendom van SV Eerbeekse Boys. 
 

11. Van de leden wordt verwacht dat zij de onder item 2 genoemde artikelen netjes behandelen en de 
verantwoording hiervoor dragen. 

 
12. Beschadiging, vernieling en vermissing van de onder item 2 genoemde artikelen dient direct aan 

de leider te worden gemeld. De leider neemt daarop zo spoedig mogelijk contact op met de 
kledingcoördinator van de kledingcommissie. 

 
13. Wanneer naar het oordeel van de kledingcommissie verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het 

onder item 14 genoemde, kan door de kledingcommissie een eigen bijdrage worden opgelegd ter 
dekking van de door SV Eerbeekse Boys geleden schade. 

 
14. Slijtage door normaal gebruik dient direct aan de leider van het elftal doorgegeven te worden. De 

kleding wordt, indien mogelijk, gerepareerd dan wel vervangen. Sokken zij hierop een 
uitzondering, deze worden eenmaal per drie jaar verstrekt. 

 
15. Zonder toestemming van de kledingcommissie mogen wegens verplichtingen jegens sponsoren 

geen ‘eigen’ teksten op de kleding worden aangebracht zoals bedrijflogo’s. 
 

16. De wedstrijdtenues worden na elke wedstrijd, volgens een door de leider op te stellen schema, bij 
toerbeurt door de ouders van het team, dan wel nader aan te wijzen persoon gewassen. De 
wasregeling komt hiermee te vervallen. 

 
17. Alle wedstrijdtenues blijven bij elkaar in de teamtas van SV Eerbeekse Boys en mogen niet mee 

naar huis worden genomen. Eventuele uitzondering hierop is en blijft de verantwoordelijkheid van 
de leider, ook als hier geen gevolg aan wordt gegeven. 

 



	  
18. De uitgifte van de kleding gebeurt via de elftalleider van het team en deze is ook weer 

verantwoordelijk voor de inname van de wedstrijdtenues aan het einde van het seizoen en levert 
dit in bij de kledingcoördinator. 

 
19. De elftalleider tekent een speciaal formulier voor de ontvangen artikelen van zijn elftal. 

 
20. Bij opzegging van het lidmaatschap of bij tussentijds vertrek naar een andere club, dient 

eventueel in bezit zijnde kleding schoon en compleet bij de leider te worden ingeleverd. 
 

21. De kleding dient uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen te worden, niet tijdens trainingen en is 
niet bedoeld als vrijetijdskleding. 

 
22. Als een speler bij een ander team meespeelt dan waar hij officieel is ingedeeld, dan zorgt de 

elftalleider van het team waar deze speler meespeelt dat er een tenue van het betreffende elftal 
voor de speler beschikbaar is. 

 
23. Omruilen van kleding dient via de kledingcommissie plaats te vinden. 

 
24. Na afloop van het voetbalseizoen dient de leider er voor te zorgen dat de tassen met alle 

kledingstukken en toebehoren erin compleet worden ingeleverd bij de kledingcommissie. 
 

25. Wanneer aan het einde van 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 betreffende speler c.q. ouders of verzorgers. Een vermist shirt ad € 27,50 een vermiste 
broek ad € 22,50 en vermiste kousen ad € 8,99. 

 
26. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de 

Kledingcommissie. 
 

Aldus vastgesteld door het bestuur van SV Eerbeekse Boys, 
 

Mei 2015 


