
Kledingfonds RKSV Liessel 
RKSV Liessel streeft als vereniging naar een professionele uitstraling en daartoe 
behoort ook een uniformiteit en herkenbaarheid in kleding. Hiervoor hebben we een 
kledingfonds opgericht waarbij ieder spelend lid van alle teams in uniforme tenues 
kunnen spelen en zo altijd representatief voor de dag komen. 

Voordat het seizoen start wordt aan ieder team kleding ter beschikking gesteld. De 
leider neemt de kleding in ontvangst en tekent een gebruiksovereenkomst. De leider 
is verantwoordelijk voor de beschikbaar gestelde kleding. 

Aan het einde van het seizoen dient de kleding ingeleverd te worden. 

Kosten 

Elke speler van een team krijgt de kleding in bruikleen, bestaande uit een shirt, broek 
en sokken. Voor keepers worden een keepershirt, broek en sokken ter beschikking 
gesteld. De kleding is en blijft eigendom van de vereniging. Voor het gebruik van de 
kleding betaalt elk spelend lid een jaarlijkse bijdrage van €15,-. 

Voor vragen kunt u zich wenden tot de commissie welke het kledingfonds beheert, te 
bereiken via mail naar accommodatie@rksvliessel.nl 

De voordelen: 

• Alle spelers en teams spelen in hetzelfde tenue, dus gelijkwaardige 
behandeling van alle spelers en een uniforme, representatieve uitstraling 

• Door deze manier van kledingbeheer krijgt elke kind een passend tenue en 
hoeft men niet in te grote of te kleine tenues rond te lopen.  

• Vervanging en aanvulling van de kleding is de verantwoordelijkheid van het 
kledingfonds 

• De te betalen bijdrage is relatief laag en is inclusief vervanging bij slijtage en 
beschadiging van kleding, mits er geen sprake is van onjuist of onzorgvuldig 
gebruik. Let wel: Bij vermissing etc. worden onkosten in rekening gebracht 

Reglement Kledingfonds RKSV Liessel 

• RKSV Liessel heeft m.i.v. het seizoen 2020/2021 een kledingfonds. Dit fonds 
stelt zich tot doel om elk team te voorzien van een correct en uniform 
clubtenue. Het kledingfonds valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 

• Het beheer van het kledingfonds is in handen van de commissie 
Accommodatie, die tevens verantwoordelijk is voor de organisatie van de 
uitvoering.  

• Vanaf het startseizoen 2020/2021 bedraagt de financiële bijdrage € 15,00. 
Daarna kan de jaarlijkse bijdrage door de Algemene Leden Vergadering 
worden aangepast, dit met bijvoorbeeld de inflatiecorrectie, op voorstel van het 
bestuur. 

• Leden die gedurende het seizoen bij RKSV Liessel vertrekken, blijven de 
volledige bijdrage verschuldigd en hebben geen recht op (gedeeltelijke) 
restitutie. 
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• Ieder, als speler geregistreerd, lid stort jaarlijks de verplichte financiële bijdrage 
per seizoen in het fonds. Hiervan wordt sportkleding (shirts, broeken en 
sokken) aangeschaft t.b.v. alle jeugd- en seniorenteams van RKSV Liessel. 
Keeperhandschoenen, voetbalschoenen, scheenbeschermers, kousen, etc. 
vallen niet onder de regeling van het kledingfonds. 
Deze verplichte bijdrage wordt tegelijk met de incasso van de contributie van 
het seizoen geïncasseerd. Bij niet tijdige betaling van de contributie en de 
bijdrage voor het fonds kan de betreffende speler niet deelnemen aan 
wedstrijden van RKSV Liessel. 

• De kleding is eigendom van de vereniging en wordt aan het begin van ieder 
seizoen in bruikleen gegeven aan de teams / leden. De leiders van de teams 
zijn verantwoordelijk voor de verstrekte tenues. De leider ondertekent bij 
ontvangst van de kleding een gebruiksovereenkomst. De ondertekende 
gebruiksovereenkomst wordt gearchiveerd door de commissie Accommodatie. 

• Aan het einde van het seizoen dient de kleding ingeleverd te worden. 
• Tevens worden per team verstrekt: 1 waterzak/ bidons/ spons, 1 

aanvoerdersband en een net met intrapballen. 
Het is aan de commissie Accommodatie om in voorkomende situaties te 
beoordelen of daarvan wordt afgeweken. 

Aangezien de sportkleding eigendom blijft van de vereniging, is het goed te 
weten welke regels van toepassing zijn bij het gebruik van de sportkleding. 
Daartoe zijn de volgende spelregels vastgesteld: 

1. De leider van een team tekent voor ontvangst bij de uitreiking van de tenues. 
Eén ondertekend exemplaar houdt de leider zelf, het andere wordt 
gearchiveerd door de commissie Accommodatie. 

2. De tenues moeten na iedere wedstrijd worden gewassen. De leider regelt 
binnen het team een ouder voor het wassen van de kleding. Elke speler dient 
hiervoor een vergoeding te betalen. T/m JO-11 is dit 10 Euro per speler vanaf 
JO-11 is dit 15 Euro per speler.  

3. Bij het verstrekken van het tenue wordt een wasvoorschrift meegegeven. 
Deze dient strikt te worden opgevolgd.  

4. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de 
kleding ontstaat, dan dient dit te worden gemeld bij de commissie 
Accommodatie. Er zal dan in overleg bepaald worden hoe dit opgelost wordt.  

5. Degene die de was verzorgt zorgt ervoor dat de kleding voor aanvang van de 
volgende wedstrijd in orde is. In samenspraak met de leider van het team 
komt de kleiding voor aanvang wedstrijd op de juiste plek. 

6. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van RKSV Liessel 
worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, 
tenzij daarvoor door de commissie Accommodatie toestemming is verleend. 

7. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor ze is 
bedoeld. 

8. Zonder toestemming van het algemeen bestuur mogen op de kleding geen 
teksten of andere uitingen worden aangebracht. 

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

van de kleding, dient contact te worden gelegd met de commissie 



accommodatie. In samenspraak zal worden bepaald hoe om te gaan in deze 
situatie.  

11. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct 
na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze 
meldt dit direct bij de commissie Accommodatie van RKSV Liessel. In overleg 
zal bepaald worden hoe hiermee om te gaan.  

12. Aan het einde van het voetbalseizoen dienen de leiders ervoor te zorgen dat 
kledingstukken ingeleverd worden bij de commissie Accommodatie. Wanneer 
aan het einde van het seizoen blijkt, dat er spullen ontbreken die niet zijn 
gemeld en/of er is sprake van niet gemelde schade dan zal in overleg met de 
leider van het betreffende team besproken worden hoe hiermee om te gaan.  

13.  In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie 
Accommodatie / Hoofdbestuur 

 


