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FVC Kledingfonds 

FVC kleding 

FVC hecht waarde aan een professionele uitstraling en vindt daarom dat de kleding van 
spelers en leiders doorlopend representatief en uniform moet zijn. Dit betekent dat alle 
kleding centraal door FVC wordt ingekocht en deze als eigenaar de kleding gedurende ieder 
seizoen aan spelers en leiders in bruikleen stelt onder de voorwaarden zoals die beschreven 
staan in dit kledingreglement.  
 
Om de aanschaf van de kleding en toekomstige vervanging te financieren, heeft FVC met 
ingang van het seizoen 2011-2012 een eigen kledingfonds opgericht. Het kledingfonds haalt 
de inkomsten deels uit de verplichte bijdrage van leden die geïnd wordt via de contributie. 
Daarnaast worden inkomsten gegenereerd uit sponsoring en clubacties.  

Kledingsoorten 

Binnen het kledingfonds zijn twee hoofdgroepen in de kledingsoort te onderscheiden 
namelijk de presentatiekleding en het wedstrijdtenue.  
 

Presentatiekleding 

• Presentatiepak1 

• Sporttas 

• Leidersjack  

• Ballen/ watertas/ bidon 
 

Wedstrijdtenue 

• Voetbal-/keepershirt met FVC-logo 

• Voetbalbroek/keeperbroek zonder FVC-logo 

• Keeperkousen zonder FVC-logo 
 

Voetbalkousen 

De voetbalkousen vallen niet binnen het kledingfonds, maar dienen door de spelers en 
speelsters zelf aangeschaft te worden. Het is wel verplicht te spelen in de voetbalkousen die 
FVC voorschrijft en dus zwart met de groen/gele strepen op de band. 
 
Deze voetbalkousen kunnen via de Commissie Kleding worden besteld en afgehaald. De 

voetbalkousen dienen vooraf in het sportcafé te worden betaald en met het betalingsbewijs 

kunnen de voetbalkousen dan worden opgehaald uit de Commissiekamer. De FVC 

voetbalkousen kosten € 10,00 per paar. 

 

De dag van de week en de tijden dat de Commissie Kleding aanwezig is in het clubhuis staat 

vermeld op de FVC website. E-mailen voor een afspraak kan ook.  

 
1 C.q. trainingspak. 
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Het e-mail adres is: kledingcommissie@frieschevoetbalclub.nl. 

 

Via MUTA kunnen ook nog andere FVC-artikelen worden gekocht, zoals bijvoorbeeld een 

training set, training kousen en andere kleding. Deze artikelen kunnen (online) worden 

gekocht bij de leverancier zelf en dienen contant te worden afgerekend. 

 

Muta Sport Nederland B.V. 

Poolsterweg 5 

8938 AN  LEEUWARDEN 

 
FVC heeft met Muta een afspraak waarbij FVC leden op vertoon van hun FVC-ledenpas 25% 
korting krijgen op de advies verkoopprijs op de producten in de winkel (met uitzondering 
van de FVC-artikelen die al aangeboden worden tegen een clubprijs). 
 

Kledingbeheer  

Het Algemeen Bestuur van FVC heeft de uitvoering en het beheer van het kledingfonds 
gedelegeerd aan de Commissie Kleding. In dit deel wordt de Commissie Kleding voorgesteld 
en tevens een uitleg gegeven hoe het beheer en uitgifte binnen de vereniging is 
georganiseerd. 

Commissie Kleding 

Onder bestuurlijk toezicht zorgt de Commissie Kleding voor het beheer van de kleding. De 
Commissie Kleding wordt aangesteld door het bestuur van FVC.  
 
De Commissie Kleding is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering van 
onderstaande taken: 

• Het jaarlijks verstrekken van de kleding aan de leiders 

• De openstelling van de FVC-kledingshop in de commissiekamer, dag van de week en 
tijden staan vermeld op de website van FVC. 

• Tweejaarlijkse inventarisatie en beoordeling op representatie en eventueel 
vervanging 

• Het inkopen van kleding (bestellen, ontvangen, registreren, optimaal 
voorraadbeheer) 

• Het voeren van een duurzame boekhouding t.a.v. inkopen en (reparatie)kosten 

• Het geven van opdracht van reparatiewerkzaamheden aan derden 

• De beantwoording van vragen omtrent de kleding 

• Het leveren van een bijdrage aan beleidevaluatie en het aandragen van 
verbeteringen  

• Toezicht op het naleven van het kledingreglement 
 

De Commissie Kleding bestaat uit vrijwilligers die vermeld staan op de FVC website bij 
‘Contact’ en dan ‘Contactlijst’. U kunt de commissie bereiken via het e-mail adres 
kledingcommissie@frieschevoetbalclub.nl. 

mailto:kledingcommissie@frieschevoetbalclub.nl


   

© Friesche Voetbal Club 3-12-2020 Pagina 5 van 12 

Kledinguitgifte 

Bij aanvang van ieder competitieseizoen verstrekt de Commissie Kleding de kleding aan de 
leiders die deze kleding gedurende het seizoen beheren. De teamkleding die aan de leiders 
verstrekt wordt, bestaat uit een FVC-tas met gecodeerde wedstrijdtenues, een watertas, een 
bidon, een ballennet en twee ballen. 
 
Als er sprake is van vermissing of van schade aan in bruikleen gegeven kleding, tas en/ of 
accessoires door aantoonbare nalatigheid van de gebruiker, dan zal de schade op de 
gebruiker worden verhaald. 
 
Voor aanvang van iedere wedstrijd deelt de leider aan iedere speler een tenue uit. Na de 

wedstrijd neemt de leider dit weer in en zorgt ervoor dat het gewassen wordt volgens de 

wasvoorschriften in de bijlage. Het centraal wassen van de wedstrijdshirts wordt vaak door 

één ouder uitgevoerd of per toerbeurt. Deze ouder wast de shirts volgens het 

wasvoorschrift. De leider is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de shirts bij een 

volgende wedstrijd. 

De maat van de shirtjes en broekjes wordt tweemaal per jaar (aanvang seizoen en 
winterstop) uiteraard afgestemd op de leeftijd en het postuur van de jongens/ meiden die in 
het team spelen.  
 
De rol van de leiders is nadrukkelijk om er op toe te zien dat de kleding representatief is en 
leden de beschikking hebben over kleding met de juiste maat en vrij van beschadigingen. 
Wanneer acute vervanging of reparatie noodzakelijk is, dient de leider contact op te nemen 
met de Commissie Kleding. 

Sponsoring 

Sponsoruitingen op wedstrijdshirts, presentatiepakken en sporttassen zijn NIET toegestaan. 
Alleen voor de hoogst spelende eerste FVC-seniorenteams gelden afwijkende regels in 
verband met de status van deze teams. 
 
De mogelijkheid voor het sponsoren van een (jeugd)team is mogelijk via inloopshirts op 
wedstrijddagen, trainingssets en/ of op trainingspakken waarin wordt getraind. Zie voor 
verder informatie hierover de brochure ‘FVC Sponsorgroep Kleding’. 
 
De (informatie) aanvraag voor sponsoring op en van de genoemde kleding dient via de 
Commissie Sponsoren en Commissie Kleding te worden ingediend. FVC is contractueel 
verplicht haar wedstrijdkleding van het merk Muta te dragen. 
 
Het bestellen van kleding voor de teams welke gebuikt gaat worden in FVC-teamverband 
(wedstrijd en/ of training) buiten de Commissie Kleding om is NIET toegestaan. 
 
Het staat individuele leden (uiteraard) vrij om  in hun eigen kleding te trainen. 



   

© Friesche Voetbal Club 3-12-2020 Pagina 6 van 12 

Kledingreglement 

De kleding is eigendom van de vereniging FVC die de kleding in bruikleen geeft aan de leden. 
Een professionele uitstraling mag niet gepaard gaan met onnodige kosten. FVC streeft 
daarom naar zorgvuldig gebruik van de kleding en heeft hiervoor een reglement opgesteld. 
Dit reglement is voor iedere gebruiker van toepassing  
 

1. De wedstrijdtenues en presentatiekleding zoals beschreven in hoofdstuk 1, mogen op 
de dag van de voetbalwedstrijd worden gedragen en tijdens de trainingen. 
Constatering van onjuist gebruik, vermissing of schade leidt tot het in rekening 
brengen van de aanschafbedragen van de kleding2. 

 
2. In het kledingpakket zitten geen zwarte voetbalkousen met groen/gele strepen op de 

band. Deze kousen zijn voor eigen rekening van de speler of speelster. Hierbij geldt 
wel dat iedere speler of speelster verplicht is te spelen in de voetbalkousen die door 
FVC voorgeschreven worden. Deze voetbalkousen zijn te koop via de club. 
 

3. Het gebruik van de kleding tijdens sponsoractiviteiten vereist toestemming van het 
bestuur.  
 

4. De in bruikleen gestelde kleding dient in officiële staat te blijven. Het is niet 
toegestaan om rugnummers, namen, emblemen e.d. op de kleding aan te (laten) 
brengen.  
 

5. Ieder uitgegeven kledingstuk is geregistreerd door de Commissie Kleding en is 
middels een uniek nummer gekoppeld aan de speler of speelster. Het is niet 
toegestaan dit nummer te wijzigen of te verwijderen. 

 
6. Iedere leider van een team is verantwoordelijk voor de door FVC verstrekte 

materialen (ballen, ballennet, voetbalshirts en keepertenue) en deze worden ook op 
het Uitgifteformulier vermeld. 

 
7. Schade/ vermissing  

a. Indien tijdens de wedstrijd schade aan kleding is ontstaan, dient dit direct na 
afloop van de wedstrijd door de leider bij de Commissie Kleding te worden 
gemeld. Voor de schade aan de kleding, die tijdens de wedstrijd is ontstaan, 
zal de speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of 
grove schuld. Dit ter beoordeling aan de Commissie Kleding. 

b. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan.  
c. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik 

van de kleding, worden de kosten in rekening gebracht ter waarde van het 
aanschafbedrag bij de betreffende speler c.q. ouders of verzorgers.  

d. Vermissing, wanneer blijkt dat er spullen ontbreken, worden de kosten in 
rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag bij de betreffende 
speler c.q. ouders of verzorgers.  

 
2 Kledingprijzen, zie Bijlage 1 

 



   

© Friesche Voetbal Club 3-12-2020 Pagina 7 van 12 

e. Bij vermeende diefstal, zal de Commissie Kleding namens de vereniging 
aangifte doen bij de politie. 
 

8. De kleding dient volgens het wasvoorschrift gewassen te worden3. 
  

9. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen overeenkomstig het clubreglement 
eenmaal per jaar. Tussentijds vertrek geeft geen recht op restitutie van de via de 
contributie in rekening gebrachte kledingbijdrage. Daarnaast zal de opzegging van 
het clublidmaatschap alleen gehonoreerd worden als de kleding (onbeschadigd en 
schoon) is ingeleverd. Bij schade of niet inleveren worden de kosten doorberekend 
en in het ergste geval kan aangifte worden gedaan van verduistering van 
eigendommen.  

 
10. De leider(s) van een team teken(t)(en) namens het team voor ontvangst bij de 

uitreiking van de tenues. Eén ondertekend exemplaar van het Uitgifteformulier houdt 
de leider zelf (in de kledingtas), het andere wordt gearchiveerd door de Commissie 
Kleding. 
 

11. Aan het einde van het voetbalseizoen dienen de leiders ervoor te zorgen dat de tas 
met alle kledingstukken en toebehoren wordt ingeleverd bij de Commissie Kleding. 
 

12.  In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie Kleding of 
desnoods het bestuur van FVC. 

 
Ingangsdatum van dit reglement is 1 september 2014. Dit reglement is vastgesteld in de 
bestuursvergadering van FVC op maandag 15 september 2014. 
 
Laatste aanpassing van het reglement is 3 december 2020. Met deze aanpassing vervallen 
alle versies van voor deze datum. 

  

 
3 Wasvoorschriften, zie Bijlage 2. 
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Bijlage 1 Prijslijst van kleding en materialen 

 

Deze onderstaande prijzen zijn van toepassing vanaf 1 augustus 2016. Eventuele voorgaande 
prijzen zijn hiermee vervallen. 
 
 

Item  Eenheidsprijs 

Presentatiepak € 50,00 

Presentatiepak - jack € 25,00 

Presentatiepak - broek € 25,00 

Wedstrijd- / keepershirt  € 30,00 

Wedstrijdbroek € 10,00 

Sporttas € 25,00 

Voetbalkousen € 10,00 

Leidersjack € 60,00 

Voetbal € 25,00 

Ballennet € 25,00 

Watertas € 25,00 

Spons €   5,00 

Bidon €   5,00 

Wassen kleding (bij niet schoon inleveren) € 10,00 
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Bijlage 2 Wasvoorschriften  

Het opvolgen van zorgvuldige wasvoorschriften zorgen voor een langere levensduur van de 
kleding. Daarbij wordt kleurverschil voorkomen en krijgt de bedrukte kleding de behandeling 
die het nodig heeft. 
 
Uiteraard is FVC erg tevreden met de mensen die de wekelijkse wasbeurt op zich nemen, 
maar wil ook deze mensen op het hart drukken de onderstaande voorschriften in acht te 
nemen. De wasvoorschriften zullen ook in de teamtassen worden geplaatst op de achterkant 
van het Uitgifteformulier. 
 

1. Nieuwe kleding dient de eerste paar wasbeurten apart gewassen te worden. 

2. Maximaal op 40 graden wassen, tenzij anders staat aangegeven. 

3. Voor het drogen van de kleding GEEN droogtrommel gebruiken. 

4. Vuile kleding niet eerst in de week leggen maar direct wassen. 

5. De kleding dient binnenstebuiten gewassen en gecentrifugeerd te worden zodat de 

opdruk beschermd wordt/ is. 

6. De kleding mag niet chemisch gereinigd worden. 

7. De opdruk mag in natte toestand niet worden geborsteld. 

8. De kleding kan niet tegen wringen en strijken. 

9. Een wasmiddel ZONDER bleekmiddel gebruiken. 
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Bijlage 3 Veel gestelde vragen  

 
 

Mijn kleding past niet, wat moet ik doen?  
Je kunt dit aan de Commissie Kleding kenbaar maken en een afspraak maken voor het 
omruilen van de kleding. 
  
Krijg ik restitutie van de kledingfondsbijdrage als ik tussentijds stop met voetballen?  
Nee, je krijgt geen restitutie. Het bedrag hiervoor wordt via de contributie in rekening 
gebracht. 
 
Waarom staan er geen rugnummers op de shirts van alle jeugd?  
Er staan geen rugnummers op alle shirts, omdat er nu altijd geruild kan worden wanneer het 
shirt te klein of te groot is. Alleen de oudere jeugdteams hebben rugnummers, omdat zij op 
een niveau spelen waar de KNVB rugnummers verplicht stelt.  
 
Mijn kleding is stuk, wat moet ik doen?  
Je kunt dit aan je leider kenbaar maken en hij zal contact opnemen met de Commissie 
Kleding. 
 
Mijn kleding is zoek  
Je informeert bij je teamgenoten en bij de beheerder van het sportcomplex met betrekking 
tot de kleding die je mist. Tevens plaats je via je leider een oproep in de FVC Teammanagers 
groepsapp en neem je contact op met de Commissie Kleding met de melding welke kleding 
je kwijt bent. Komt het kledingstuk niet boven water dan dient dit op jouw kosten te worden 
vervangen. 
 
Ik ben mijn presentatiepak kwijt  
Je informeert bij je teamgenoten dat je een broek en/of jack kwijt bent. Tevens plaats je een 
oproep via je leider in de FVC Teammanagers groepsapp en informeer je de Commissie 
Kleding (stuur email naar: kledingcommissie@frieschevoetbalclub.nl). Komt het kledingstuk 
niet boven water dan dient dit op jouw kosten te worden vervangen. 
  
Ik stop met voetballen bij FVC, wat doe ik met mijn kleding?  
Je levert je kleding in bij de Commissie Kleding. Van te voren maak je dan een afspraak met 
deze commissie. De kleding moet schoon, onbeschadigd en compleet worden ingeleverd. 
Voor kledingstukken die vies worden ingeleverd worden kosten voor reiniging berekend. 
Kledingstukken die beschadigd zijn of niet worden ingeleverd worden op jouw kosten 
vervangen. Het niet inleveren van de kleding betekent dat de uitschrijving of eventuele 
overschrijving naar een andere club niet zal worden uitgevoerd. Indien de kleding twee 
maanden na het stoppen nog niet is ingeleverd zal deze kleding bij de speler in rekening 
worden gebracht. 
 
Ik heb wedstrijdkleding gevonden, wat moet ik hier mee doen?  
Je informeert bij je teamgenoten of zij misschien iets missen. Komt het kledingstuk niet 
terecht bij de eigenaar, leg het gevonden kledingstuk in de Commissiekamer / 

mailto:kledingcommissie@frieschevoetbalclub.nl
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bestuurskamer van FVC ter attentie van de Commissie Kleding. Zij kunnen aan de hand van 
de unieke code de kleding bij het juiste team en gebruiker brengen. 
 
Zitten er ook FVC voetbalkousen in het kledingpakket?  
Nee, deze dienen door elk lid zelf aangeschaft te worden via de Commissie Kleding.  
 
Ik heb een andere vraag die hier niet bij staat, wat moet ik doen?  
Je kunt het kledingreglement nog eens doorlezen en als je dan nog geen antwoord hebt 
gevonden, neem je contact op met de Commissie Kleding en de leden hiervan zullen je zo 
snel mogelijk antwoord geven. 
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