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1 Inleiding 
 

Dit beleidsdocument maakt onderdeel uit van het geheel aan beleidsstukken die zijn samengesteld om 
zoveel als mogelijk de uitgangspunten van beleid opgesteld voor SC Everstein vast te leggen. 
Op dit specifieke document zijn de basisafspraken, vastgelegd in het Beleidsplan Algemeen 2022-
2027, van toepassing. Het Beleidsplan Algemeen is derhalve het vertrekpunt voor dit document. 
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2 Het kledingplan 
 
Bij SC Everstein werken we met een kledingplan. 
Het kledingplan moet ervoor zorgen dat ieder team wordt voorzien van voldoende, toonbare, goed 
passende en identieke wedstrijdkleding. Het kledingplan voorziet er ook in dat onze scheidsrechters en 
trainers/begeleiders voorzien worden van nette goed passende kleding. Dit alles om onze club een 
uniforme, sterke uitstraling te geven. 
Alle kleding (incl. gesponsorde kleding) blijft eigendom van SC Everstein en mag uitsluitend gebruikt 
en gedragen worden voor aan SC Everstein gerelateerde activiteiten. 
Wedstrijden mogen uitsluitend gespeeld worden met shirts welke eigendom zijn van SC Everstein. 
 
Privé-gebruik is dus niet toegestaan !! 
 

2.1 De grootste voordelen 
 

• Ieder team in hetzelfde tenue. 

• Altijd een tenue beschikbaar (minder zorg voor/door leden). 

• Gelijkheid in behandeling van de leden. 

• Uniforme uitstraling gehele vereniging. 

• Sponsors meer mogelijkheden bieden. 

2.2 Levensduur en kosten 
 
Het kledingplan is financieel berekend op een gemiddelde levensduur van de kleding van 3 jaar. 
Om dit kledingplan te bekostigen wordt er per seizoen, bij de spelende leden, een vastgesteld bedrag 
bij aanvang van het seizoen, gelijk met de contributie in rekening gebracht. Dit vastgestelde bedrag 
kan jaarlijks worden geïndexeerd. 
Het kledingplan is geen verdienmodel maar de kosten zullen wel dekkend moeten zijn. 

2.3 Beschadigde, versleten of kwijtgeraakte kleding 
 
SC Everstein draagt er zorg voor dat beschadigde, versleten of kwijtgeraakte kleding wordt vervangen 
of aangevuld. Beschadigde en/of versleten kleding wordt kosteloos vervangen tenzij er sprake is van 
oneigenlijk gebruik of opzettelijke beschadiging. In dat geval zijn de kosten voor de desbetreffende 
gebruiker, of wanneer dit niet aantoonbaar is worden de kosten verhaald over het gehele elftal. De 
trainers/leiders dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. 
Als er kleding wordt vermist moet er alles aan gedaan worden om deze z.s.m. terug te vinden. 
Vermiste kleding kan in rekening worden gebracht als de kledingcommissie daar aanleiding toe ziet. 

2.4 Opslag / bewaren van kleding 
 
De wedstrijdkleding (shirt en broek) worden bewaard in een ruime door SC Everstein beschikbaar 
gestelde kledingtas. De kleding dient per toerbeurt door de ouders/spelers, tenzij dit anders is 
aangegeven, te worden gewassen volgens wasvoorschrift. 
Het is niet toegestaan om de wedstrijdkleding los van elkaar mee naar huis te nemen. De 
wedstrijdtenues dienen te allen tijde bij elkaar te blijven. De trainers/leiders zijn hiervoor 
verantwoordelijk. 
Trainers, begeleiders en scheidsrechters mogen kleding in eigen beheer bewaren, zij dienen er wel 
voor te zorgen dat de kleding wordt gewassen volgens het wasvoorschrift. 
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Spelers mogen de trainingspakken ook in eigen beheer bewaren. Ook zij dienen er voor zorg te dragen 
dat deze volgens het wasvoorschrift worden gewassen. 
 

2.5 Sokken 
 
Sokken vallen buiten het kledingplan, de reden hiervoor is dat er jaarlijks veel sokken kwijtraken. 
Word je lid van SC Everstein, dan ontvang je één paar wedstrijdsokken gratis. Zijn de sokken 
versleten, kwijtgeraakt of wil je extra sokken, dan zijn deze via de SC Everstein Craft/Unicum 
webshop, kledingcommissie of achter de bar tegen betaling te verkrijgen. De sokken dienen van het 
juiste merk (CRAFT) kleur (ROOD bij spelers, bij keepers een afwijkende kleur) en type (SQUAD 
SOCK SOLID) te zijn. 

2.6 Inleveren kleding 
 
Aan het einde van het seizoen (juni) dient alle kleding (ook trainingspakken) van de spelers en alle 
materialen (ballen, waterzak enz.) schoon en gewassen te worden ingeleverd bij de commissie 
sportmaterialen. Mochten er delen beschadigd of kwijt zijn, dient dit z.s.m. te worden gemeld. Wordt 
dit verzwegen dan zullen de kosten worden doorberekend aan de betreffende gebruiker. SC Everstein 
is niet kinderachtig, maar het moet wel binnen de marge blijven. Zo niet, dan worden de kosten 
verhaald op de gebruiker. 
 
Scheidsrechters, trainers en begeleiders mogen zolang ze actief zijn, hun kleding zelf in eigen beheer 
houden. De kleding hoeft pas te worden ingeleverd als men besluit te stoppen of voor een langere 
periode niet beschikbaar is. 

2.7 Gesponsorde kleding 
 
Gesponsorde kleding zoals voetbaltassen, trainingspakken etc. van de teams, vallen buiten het 
kledingplan. Hier gelden echter wel dezelfde regels voor zoals hierboven beschreven. Blijven dus ook 
eigendom van de club tenzij er specifieke afspraken zijn gemaakt tussen sponsorcommissie, bestuur en 
de sponsor. 
De wedstrijdshirts welke voorzien zijn van een sponsornaam, vallen wel onder het kledingplan. 

2.8 Namen en rugnummers 
 
Bij de jeugd van SC Everstein spelen we zonder rugnummers, bij de senioren spelen we met 
rugnummers. Bij kledingstukken welke eigendom zijn van SC Everstein, is het niet toegestaan deze te 
voorzien van een persoonlijke naam. 

2.9 Waar voorziet het kledingplan in 
 
Het kledingplan voorziet in: 
 

• Eén ruime kledingtas per team. 
• Voldoende rode wedstrijdshirts per team. 
• Voldoende witte wedstrijdbroekjes per team. 
• Voldoende keepersshirts per team. 
• Voldoende keepersbroeken per team. 
• Eén paar keepershandschoenen bij jeugdteams zonder vaste keeper (vaste keepers moeten 

zelf voor handschoenen zorgen!). 
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• Eén waterzak met bidons per team. 
• Eén aanvoerdersband per team. 
• Op verzoek een EHBO-tasje per team. 
• Trainingspakken voor de trainers. 
• Coachjassen voor de trainers/leiders. 
• Scheidsrechterstenue voor de vaste scheidsrechters van SC Everstein.  
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3 Commissie sportmaterialen 
 
De commissie sportmaterialen is verantwoordelijk voor alle voetbal gerelateerde materialen binnen SC 
Everstein. De commissie zorgt ervoor dat er voldoende sportmaterialen aanwezig zijn op de club en 
daar waar nodig worden aangevuld en/of vervangen. Te denken valt aan kleding, ballen, hesjes enz. 
 
Indien er materiaal besteld moet worden, dan wordt dit doorgeven aan de coördinator materiaal (is lid 
van de commissie sportmaterialen). Hij/zij neemt contact op met het bestuur voor een beslissing, 
indien dit positief is, dan bestelt de coördinator de materialen. 
Materialen mogen uitsluitend worden besteld door de materiaal coördinator en na goedkeuring van het 
bestuur. Dit om overzicht te blijven behouden op het geheel en de te ontvangen facturen. 
 

3.1 Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden 
 
Taken: 
 

• Opstellen van een jaarlijkse begroting en afstemmen en laten accorderen door het bestuur. 

• Het komen tot een regelmatig overleg en de vastlegging hiervan in notulen die ook 
beschikbaar worden gesteld aan het bestuur. 

• Het uitgeven, innemen en beheren van alle kleding betreffende het kledingplan en 
gesponsorde kleding. 

• Voor juni inventariseren welke materialen (o.a. training- en wedstrijdballen, kleding enz.) er 
nodig zijn voor het komende seizoen. In overleg met de diverse technische commissies 
inschatten of er extra tenues nodig zijn i.v.m. bijvoorbeeld verwachte toename van (jeugd) 
leden. Hierbij rekening houdend met de levertijd van kleding. 

• Eventueel offertes opvragen van de benodigde materialen en deze voorleggen aan de 
bestuursverantwoordelijke. 

• Na akkoord van het bestuur bestellen van de benodigde materialen/kleding. 

• Ervoor zorgdragen dat de materialen indien nodig gedurende het seizoen worden 
aangevuld/gerepareerd. 

• Controleren of de factuur overeenkomt met de bestelde en geleverde artikelen. Indien deze 
niet akkoord is contact opnemen met de betreffende leverancier. 

 
Bevoegdheden: 
 

• De commissie sportmaterialen is bevoegd om zelf beslissingen te nemen betreffende de 
verdeling van de kleding. 

• De commissie sportmaterialen mag zelf nieuwe commissieleden voordragen. Deze worden 
echter wel getoetst door het bestuur. 

 
Verantwoordelijkheden: 
 

- De commissie sportmaterialen is verantwoordelijk voor het juiste beheer van alle 
sportmaterialen binnen SC Everstein. 

 


	1 Inleiding
	2  Het kledingplan
	2.1 De grootste voordelen
	2.2 Levensduur en kosten
	2.3 Beschadigde, versleten of kwijtgeraakte kleding
	2.4 Opslag / bewaren van kleding
	2.5 Sokken
	2.6 Inleveren kleding
	2.7 Gesponsorde kleding
	2.8 Namen en rugnummers
	2.9 Waar voorziet het kledingplan in

	3 Commissie sportmaterialen
	3.1 Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden


