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Art. 1 – Algemeen 

 

1. Sponsor- en vrijetijdskleding aangeboden door de officiële teamsponsor(s) blijft  eigendom 

van de vv Loenermark; 

2. Bij beëindiging van het lidmaatschap bij vv Loenermark moet de kleding geretourneerd  

worden aan de leider van het team waar het lid tot het laatst speelde; 

3. De kleding moet direct na afloop van de laatste activiteit (beschreven in artikel 2 lid 1) van 

het seizoen ingeleverd  worden aan de leider van het team waar het lid het laatst speelde; 

4. De kleding moet ingeleverd  worden als het lid niet meer als speler voetbalt in het team 

waarvoor de kleding is bestemd; 

5. Iedere leider tekent voor ontvangst van kleding opdat achteraf geen discussie kan ontstaan 

over welke kleding ingeleverd moet worden; 

6. Teams is het niet toegestaan op eigen initiatief sponsorkleding te regelen. Verzoeken 

moeten ingediend worden bij de sponsorcommissie. Na goedkeuring door de 

sponsorcommissie wordt, al dan niet door vv Loenermark, overgegaan tot de realisatie. 

 

Art. 2 – Gebruik van gesponsorde kleding 
 

1. Leiders van teams die de beschikking hebben gekregen over door een sponsor ter 

beschikking gestelde kleding zijn verplicht deze kleding te dragen gedurende: 

a. Door de KNVB vastgestelde wedstrijden; 

b. Door vv Loenermark vastgestelde vriendschappelijke wedstrijden in teamverband; 

c. Door vv Loenermark toegestane externe of georganiseerde activiteiten en/of 

verplichtingen in teamverband;  

2. Leden van teams die beschikking hebben gekregen over een door een sponsor ter 

beschikking gestelde kleding is verboden deze kleding te dragen gedurende: 

a. Wedstrijden die niet worden gespeeld met het team waarvoor de kleding ter 

beschikking is gesteld; 

b. Overige evenementen die niet zijn georganiseerd voor het team waarvoor de 

kleding ter beschikking is gesteld; 

c. Wellicht ten overvloede: het is verboden in vv Loenermark-wedstrijdkleding te 

trainen. Alleen na toestemming van het bestuur of de jeugdcommissie kan hiervan 

worden afgeweken.  

3. Met de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde wedstrijden wordt ook de tijd bedoeld voor 

een wedstrijd die wordt gerekend tot de voorbereiding op een wedstrijd; 

4. Met betrekking tot vrijetijdskleding is het leden - die beschikken over door de officiële 

teamsponsor(s) ter beschikking gestelde kleding - verplicht deze in voorbereiding op de 

wedstrijd te dragen alsmede na de wedstrijd. Hierop zijn ook de in lid 1 en 2 van dit artikel 

genoemde voorwaarden van toepassing; 

5. Een ieder is verplicht ‘zorgvuldig’ met de kleding om te gaan. Vermissing of schade aan de 

kleding, als gevolg van nalatigheid dan wel moedwillig aangebracht, wordt in rekening  

gebracht bij de veroorzaker. Iedere schade of vermissing om welke reden dan ook 

ontstaan, moet gemeld worden aan de leider van het team; 

6. De leden van teams die de beschikking hebben gekregen over door een sponsor ter 

beschikking gestelde kleding worden geacht zich te beseffen dat hun gedrag tijdens het 

dragen van de kleding kan worden geassocieerd met de sponsor; 
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7. In verband met het in Lid 6 van dit artikel genoemde is het eveneens niet toegestaan om in 

verband met verplichtingen ten opzichte van de sponsors achteraf teksten op kleding aan 

te (laten) brengen, zoals rugnummers, namen, emblemen en dergelijke; 

8. De gesponsorde wedstrijdkleding wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst beheerd 

door Loenermark; 

9. De gesponsorde wedstrijdkleding wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst centraal 

gewassen. Dit kan zijn door 1 of meerdere personen. De teamleider is verantwoordelijk 

voor de invulling; 

10. Tussentijdse vervanging van kleding tijdens de contractperiode komt voor rekening van 

Loenermark met uitzondering van het in lid 5 van dit artikel genoemde; 

11. Na afloop van de looptijd van de sponsorovereenkomst beslist de sponsorcommissie in 

overleg met de sponsor wat er met de sponsorkleding gebeurt. 

 

Art. 3 - Slotbepaling 
 

1. Tot wijzigen van dit reglement kan uitsluitend door het bestuur besloten worden; 

2. Het bestuur is verantwoordelijk voor publicatie op de vv Loenermark-website en leden 

hierover te informeren. 

 

Aldus medegedeeld in de Algemene ledenvergadering op 8 juni 2015. 

 

Bestuur vv Loenermark 

 

*************************************************************************** 

 

Door ondertekening verklaren ondertekenden akkoord te gaan met het in hierboven genoemde 

kledingreglement van vv Loenermark. 

 

Team: 

 

Datum:   

Leider:      Handtekening: 

 

Datum:   

Leider:      Handtekening: 

 


