
 

 

Teamsponsoring 2.0 jeugd - Kledingreglement 

Algemeen 

 Teamkleding, kleding en spelerstassen die onder het nieuwe Teamsponsoring 2.0 plan zijn 

uitgedeeld, blijft te allen tijde eigendom van vv Lyra. 

 Teamkleding, kleding en spelerstassen zijn uitsluitend voor gebruik op wedstrijddagen. 

Gebruik tijdens training of als vrijetijdskleding is niet toegestaan. 

 Kousen moeten altijd door leden zelf worden aangeschaft in de Lyrashop.  

Uitgifte teamkleding, overige kleding en spelerstassen 

 De teamkleding wordt aan het begin van het seizoen uitgereikt per elftal. Hierbij zit een 

teamtas en een overzicht van de uitgegeven kleding. De leider van ieder team dient te tekenen 

voor ontvangst en akkoord te gaan met dit reglement.  

 Extra kleding en spelerstassen worden per speler uitgereikt, waarbij ook individueel getekend 

en akkoord gegaan dient te worden met de ontvangst en het reglement.  

 De uitgifte vindt tijdig plaats en coördinatie en communicatie hierover is een taak van Stichting 

Steun.   

 

Tijdens het seizoen 

 In het geval van kwijtraken, beschadiging of vernieling van de teamkleding, kleding en 

spelerstassen dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de leider van het team. 

 De leider van het team meldt het kwijtraken, de beschadiging of vernieling zo spoedig mogelijk 

bij de contactpersoon van Stichting Steun v.v. Lyra. De Stichting zorgt voor reparatie, dan wel 

vervangen van het kledingstuk of spelerstas. 

 Beschadiging door normaal gebruik, zal niet leiden tot extra kosten. Echter bij verwijtbaar 

gedrag zal Stichting Steun v.v Lyra de gemaakte kosten op het team of de verantwoordelijke 

speler verhalen. Deze kosten dienen per direct te worden voldaan bij de contactpersoon van 

Stichting Steun v.v. Lyra. 

 

 De teamkleding wordt door het team zelf gewassen. Hiervoor dient gebruik gemaakt te 

worden van de beschikbaar gestelde teamtas. Het is dus niet toegestaan om de teamkleding 

individueel mee naar huis mee te nemen.  

 Voor de teamkleding van de JO19-1,JO17-1 en JO15-1 geldt bovenstaande niet. Deze kleding 

wordt door Lyra vrijwilligers gewassen en dient na de wedstrijd compleet te worden 

ingeleverd in het washok.  

 Compleetheid van de teamkleding wordt gecontroleerd na iedere wedstrijd en voordat de 

teamtas de kleedkamer verlaat. Bij de constatering van incompleetheid wordt de 

contactpersoon van Stichting Steun v.v Lyra direct op de hoogte gesteld. 

Inname teamkleding, overige kleding en spelerstassen 

 Aan het einde van het seizoen wordt de teamkleding per team ingenomen. Hierbij wordt een 

ontvangstbevestiging afgeven wanneer de kleding compleet, schoon en zonder schade wordt 

ingeleverd. Bij het constateren van het niet naleven van het kledingreglement wordt de 

eventuele schade verrekend met het verantwoordelijk team. Een prijslijst van de kleding is 



 

 

bekend bij stichting Steun. Deze kosten dienen bij inlevering te worden voldaan bij de 

contactpersoon van Stichting Steun v.v. Lyra.  

 Individueel uitgereikte kleding en spelerstas worden aan het einde van het seizoen per speler 

ingenomen. Hierbij wordt een ontvangstbevestiging afgeven wanneer de kleding compleet, 

schoon en zonder schade wordt ingeleverd. Bij het constateren van het niet naleven van het 

kledingreglement wordt de eventuele schade verrekend met de speler. Deze kosten dienen 

bij inlevering te worden voldaan bij de contactpersoon van Stichting Steun v.v. Lyra. 

 De inname vindt tijdig plaats en coördinatie en communicatie hierover is een taak van 

Stichting Steun.   

 

 

Contactpersonen: 

Emailadres Stichting Steun:  

kleding@stichtingsteunlyra.nl  

Of per telefoon: 

Arnout Tamerus 06-42422574 

Wim van Berkel 06-83709107 
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