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Reglement Wedstrijdkleding V.V. Jubbega 

 
- Vanuit het kledingplan wordt door V.V. Jubbega wedstrijdkleding beschikbaar 

gesteld aan alle spelende leden. 

- De wedstrijdkleding blijft eigendom van V.V. Jubbega. 

- De wedstrijdkleding bestaat altijd uit een V.V. Jubbega shirt, vaak aangevuld 

met sportbroek en sokken, met zelfde maatvoering. 

- Spelers dienen rode kousen en witte sportbroek zelf aan te schaffen, indien niet 

aangeleverd bij kledingsets. 

- V.V. Jubbega stelt de wedstrijdkleding beschikbaar aan elk team, het aantal sets 

kleding per team is afhankelijk van het aantal spelers in elk team. Een lijst met 

de aantallen wordt overhandigd aan de leider/trainer van het team. 

- Aan ieder elftal wordt een kledingtas ter beschikking gesteld, waarin de 

complete elftalkleding gedurende het actieve speelseizoen steeds bewaard en 

vervoerd dient te worden. 

- Ieder shirt is voorzien van een uniek nummer. Tip!: registreer welk 

kledingnummer aan welk lid wordt uitgedeeld. 

- Voor de kledingcommissie zijn de leiders / trainers van elk team het centrale 

aanspreekpunt. Communicatie tussen de kledingcommissie en elk team verloopt 

dan ook alleen maar via de leiders / trainers van elk team. 

- Uitgifte van de wedstrijdkleding aan elk team verloopt altijd en alleen via de 

verantwoordelijke leider / trainer van het betreffende team. 

- De leider / trainer van een team tekent namens het team voor ontvangst bij de 

uitreiking van de tenue. Een ondertekend exemplaar houdt de leider /trainer zelf, 

het andere wordt gearchiveerd door V.V. Jubbega. 

- De tenues worden na de eerste wedstrijd door de leider / trainer gecontroleerd 

op onvolkomenheden. Bij onvolkomenheden wordt dit door gegeven aan de 

kledingcommissie: fvanwallinga@hetnet.nl of femmy@luukwink.nl 

- De wedstrijdkleding moet door alle spelers van het team, gedragen worden 

tijdens de wedstrijden. De wedstrijdkleding mag niet worden gedragen tijdens 

trainingen, privésfeer of bij andere gelegenheden, tenzij er uitdrukkelijk 

toestemming is gegeven door het bestuur. 

- Het team als geheel is verantwoordelijk voor de gehele set kleding die 

beschikbaar is gesteld. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de 

kleding om te gaan.  

- Schade of vermissing dient de verantwoordelijke leider of trainer direct te 

melden bij de kledingcommissie binnen V. V. Jubbega via het mailadres 

fvanwallinga@hetnet.nl of femmy@luukwink.nl 

- Schade welke is ontstaan tijdens de wedstrijden is voor rekening van V.V. 

Jubbega. alle andere schade ( bv brandschade ) is voor rekening van het team. 
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- In geval van wijzigingen in het aantal spelers per team moet de leider / trainer dit 

melden aan de kledingcommissie via het mailadres fvanwallinga@hetnet.nl of 

femmy@luukwink.nl 

- In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met 

de kledingcommissie. 

- Aan het einde van elk seizoen moet de teamtas met de wedstrijdkleding weer 

door de leider of trainer worden ingeleverd bij de kledingcommissie.  

- Door de kledingcommissie zal aan het einde van elk seizoen een inname 

moment worden vastgesteld, welke aan alle leiders en trainers zal worden 

gecommuniceerd. 

- De kledingcommissie adviseert elk team, gebruikmakend van de teamtas, om 

de kleding centraal te laten wassen om op deze wijze dezelfde kleur te 

handhaven en dat op deze manier de tenues elke wedstrijd kunnen worden 

geteld en er daarmee de minste kans is op vermissing. Het bij elkaar houden 

van de kleding heeft ook als voordeel dat er altijd voldoende kleding aanwezig 

ook als er spelers mee moeten doen uit andere teams. 

- Voor de A-selectie wordt er individueel nog een aanvullend formulier getekend. 

 

 

 

Folkert van Wallinga 

06-23176580 

fvanwallinga@hetnet.nl 

 

Femmy Wink 

06-39214607 

femmy@luukwink.nl 

 

 

 


