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Procedure jeugdkledingbeheer 
 
 
Met dit document wordt de kledingvoorziening voor jeugd, -leiders en -trainers beschreven. 

Het algemene vvLEO kledingbeleid is vastgesteld door het hoofdbestuur. Dit document is de 

uitwerking daarvan naar de dagelijkse praktijk bij het jeugdvoetbal. 

 

vvLEO vindt het belangrijk dat spelers en clubfunctionarissen representatief en herkenbaar 

gekleed zijn. vvLEO verstrekt daarom clubkleding in bruikleen. Daarbij verstrekt vvLEO 

enkele basismaterialen die bij de wedstrijden en toernooien worden gebruikt.  

 

Deze procedure beschrijft clubkleding voor spelers en clubfunctionarissen en de wijze 

waarop vvLEO het beheer heeft geregeld. De overkoepelende verantwoordelijkheid voor 

beheer berust bij de jeugdkledingcommissie. Een deel van die verantwoordelijkheid wordt 

gedelegeerd naar de clubfunctionaris die de goederen ontvangt. De clubfunctionaris draagt 

die verantwoordelijkheid, tot het moment dat de goederen aan de jeugdkledingcommissie 

worden teruggegeven.  

 
Doel  
 

• Jeugdteams laten beschikken over voldoende en kwalitatief goede wedstrijdkleding;  

• Jeugdteams laten beschikken over enkele basismaterialen voor de wedstrijden;  

• Jeugdleiders laten beschikken over representatieve en herkenbare clubkleding;  

• Jeugdtrainers laten beschikken over kwalitatief goede clubkleding;  

• Het beheer van bovenstaande;  

 

Uitgangspunten  

 

• De jeugdcommissie heeft de uitvoering van het kledingbeleid voor de jeugd 

gedelegeerd aan de jeugdkledingcommissie;  

• De jeugdkledingcommissie draagt de zorg voor de uitvoering van deze procedure;  

• Bij de uitvoering van hun taken wordt de jeugdkledingcommissie ondersteund door de 

jeugdcommissie  

• Clubfunctionarissen die kleding in bruikleen hebben, zijn verantwoordelijk voor het 

correcte gebruik en het onderhoud van de goederen en het weer teruggeven ervan 

zoals aangegeven door de jeugdkledingcommissie;  

• Verlies of defecten aan kleding of materialen worden direct bij de 

jeugdkledingcommissie gemeld;  

• De namen van de jeugdkledingcommissie zijn gepubliceerd op de vv LEO clubmedia;  

• De jeugdkledingcommissie is te allen tijde gerechtigd de kleding of materialen terug 

te vorderen;  

• Wedstrijden en toernooien worden gespeeld in de clubkleding die door de club 

beschikbaar is gesteld;  

• Sponsorkleding die aan de club beschikbaar is gesteld voldoet aan de richtlijnen van 

de club en geldt binnen deze procedure als clubkleding.  
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Kledingrichtlijn: 

 

• jeugdleiders dragen een softshell jas, regenjas of 123Inkt-jas met opdruk vvLEO, Per 

team worden er maximaal 2 jassen beschikbaar gesteld.  

• jeugdtrainers krijgen een trainingspak en 123Inkt-jas. Het trainingspak krijgt de 

opdruk ‘jeugdtrainer’. 

• jeugdtrainers die ook leider zijn ontvangen de kledingset voor jeugdtrainers.  

• Teams ontvangen een kledingtas met het benodigde aantal kledingsets, 

keeperskleding, keepershandschoenen (vanaf de JO15 ontvangt de keeper een 

waardebon), watertas met bidons, spons, aanvoerdersband en hesjes. 

• Alle jeugdspelers ontvangen een tas en presentatiepak van 123Inkt. 

 

Taken jeugdkledingcommissie 

  

• Uitgeven van de clubkleding aan het begin van het seizoen;  

• Innemen van de clubkleding aan het eind van het seizoen;  

• Controleren en indien noodzakelijk aanvullen of vervangen van clubkleding;  

•  Tussentijds omruilen van clubkleding op verzoek van andere clubfunctionarissen;  

• Aanvullen van clubkleding als gevolg van beschadiging of vermissing;  

• Registratie van kledinguitgifte en –inname;  

• Overleg met de penningmeester over de financiële aspecten;  

• Overleg met 123Inkt over de aanschaf van clubkleding 

• Overleg met de sponsorcommissie over sponsorrichtlijnen.  

 

 
 
 


