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1. Inleiding 
 

Het Kledingplan beschijft de visie en werkwijze van vvMeerburg ten aanzien van de kleding. 

vvMeerburg streeft naar uniformiteit in de kleding en wil dat spelers en begeleiders de club 

representatief vertegenwoordigen. Dit document beschrijft de kledinglijn van vvMeerburg, wat 

spelers en begeleiders kunnen verwachten en wat de voorwaarden zijn voor het in bruikleen krijgen 

van de kleding.  

Daarnaast zijn er richtlijnen voor aanschaf van kleding die in naam van vvmeerburg gedragen 

worden. 

Het Kledingplan is van toepassing op voor alle spelende leden, trainers en coaches van vvMeeburg. 

 

2. Kledinglijn 
 

De leverancier van de kleding is Hummel. De gekozen lijn van Hummel is “Authentic”. Voor 

vvMeerburg is er een clublijn samengesteld. 

Alle kleding uit de Meerburg clublijn moet voorzien zijn van het vvMeerburg Logo. Op kleding die niet 

uit de clublijn komen mag het Logo niet gebruikt worden. 

 

 

Figuur 1: 
kledinglijn vvMeerburg 

Distributeur van de hummel kleding is Sport2000 te Leiderdorp. Sport2000 is geautoriseerd om het 

clublogo van vvMeerburg op de kleding te bedrukken en eventuele andere door vvMeerburg 

aangedragen sponsorlogo’s. 
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2.1 Kleding Spelers 
De wedstrijd Kleding van vvMeerburg is een wit shirt, zwarte broek en zwarte sokken met witte bies. 

De sokken zijn voorzien van een ingeweven vvMeerburg logo 

Aan het begin van het seizoen krijgen alle spelende leden een shirt en broek in bruikleen van 

vvMeerburg en voor de keeper is er een keepertenue. Dit wordt per team uitgedeeld in de Teamtas. 

De teamleider tekent hiervoor een bruikleenovereenkomst. 

Gedurende het seizoen is de teamleider verantwoordelijk voor de teamtas en dat de kleding na 

gebruik gewassen wordt. In overleg met de kledingcommissie kan de teamcoördinator kleding ruilen 

of vervangen. 

Aan het einde van het seizoen zorgt de teamleider dat de teamtas weer compleet wordt ingeleverd.  

Elke nieuw spelend lid krijgt een paar sokken. Deze worden niet automatisch elk jaar vervangen. De 

speler blijft deze set gebruiken tot dat deze te klein is of kapot is en kunnen dan vervangen worden. 

Keepershandschoenen zijn geen onderdeel van het kledingsplan. 

Het is niet toegestaan om buiten de wedstrijden de wedstrijdkleding te gebruiken. Dus ook niet als 

kleding voor de training. 

Trainingsleden krijgen geen wedstrijdkleding. 

2.2 Kleding Trainers 
De (hoofd) trainers die door het bestuur zijn aangesteld krijgen van de club in bruikleen een: 

Trainigspak, dit kan zijn sweater en broek of vestje en broek 

Polo shirt 

Coach Jas  

Dit is ook van toepassing op max 1 assistent trainer per team. De aanstelling van hoofdtrainers wordt 

kenbaar gemaakt op de website van vvMeerburg. 

De Trainers van de breedte teams kunnen een All weather trainersjas in bruikleen krijgen of een 

coach jas. Hiervoor geldt een borg van 25 euro. 

De jeugdspelers die door Meerburg aangesteld zijn kunnen een All weather Trainersjas in bruikleen 

krijgen. 

 

Tabel 2: 
Trainerskleding 

Trainers pak Trainers Polo/shirt Trui Coach Jas All Weather Jas

Hoofdtrainer aangesteld door bestuur x x x Bruikleen

Assistent Hoofdtrainer Trainer 1 per team x x x Bruikleen

Team Trainer (1x team) x Jas met Borg

Jeugdhulp aangesteld door Meerburg x Bruikleen
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2.3 Kleding Champions League 
De Champions League heeft een ander kledingbeleid. De CL speelt onderlinge wedstrijden op 

zondagmorgen en spelen geen wedstrijden tegen andere verenigingen. 

Voor 16 teams zijn er shirtjes en broekjes beschikbaar in diverse kleuren. Per speelronde krijgen de 

spelers de kleding in bruikleen. 

Bij de CL worden er geen sokken uitgegeven. 

Indien een CL team aan het eind van een seizoen in naam van vvMeerburg meedoet aan een 

toernooi dan krijgen zij daarvoor een teamtas met de vvMeerburg wedstrijdkleding te leen. 

 

2.4 Selectie vvMeerburg 1 en 2 
De vvMeerburg Selectie heeft een eigen Budget voor de kleding. De kledinglijn is eveneens Hummel. 

Teamleider van de selectie draagt zorg  voor de kleding. 

 

3. Overige Kleding en kledingvoorschriften 
 

Alle overige kleding wordt niet door vvMeerburg verstrekt aan spelers of traininers maar kunnen 

zelfstandig aangeschaft worden al dan niet met behulp van een teamsponsor. Hier volgende de 

vvMeerburg richtlijnen. 

 

3.1 Training Shirts / inloopkleding 
Dit zijn de blauwe trainingsshirts uit de Meerburg clublijn. Eventueel kunnen de inloop shirts ook 

gebruikt worden als wedstrijdkleding indien de tegenstander ook een wit shirt als wedstrijd tenue 

heeft. 

 

3.2 Trainingspakken 
Trainingspakken worden niet door vvMeerburg aan de teams verstrekt. De teams kunnen deze 

zelfstandig aanschaffen al dan niet met behulp van sponsoring.  

De trainingspakken moeten gekozen worden uit de Meerburg clublijn. Dit kan een trainingspak zijn of 

een combinatie van een sweater en een trainingsbroek. 

Het is toegestaan om de naam van de sponsor/sponsoren op de trainingspakken te bedrukken. 

 

3.3 Rugnummers 
Teams van de A categorie krijgen rugnummers alle overige teams blijven onbedrukt. 
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3.4 Sponsor wedstrijdkleding 
 

vvMeerburg bepaald de sponsornaam op de wedstrijdkleding van vvMeerburg. Op dit moment is dat 

ING Bank. Met identifier op de voorkant en het ING logo op de achterkant van het shirt. Het ING logo 

komt boven het rugnummer. 

 

4. Kledingcommissie 
 

De kledingcommissie draagt zorg voor de kleding. Alle aankopen van de door vvMeerburg uitgegeven  

kleding gaat via de kledingcommissie. 

Daarnaast is de kledingcommissie verantwoordelijk voor: 

✓ Uitgave en inname van teamtassen in samenwerking met de teamcoördinatoren. 

✓ Kapotte kleding vervangen / repareren 

✓ Ruilen van kleding en sokken 

✓ Beheer borg voor kleding 

✓ Bruikleen administratie 

✓ Onderhoud contacten met sport2000 

Contact kledingcommissie: kledingcommissie@vvmeerburg.nl 
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5. Bruikleen Overeenkomst 
 

5.1 Bruikleen overeenkomst Teamtas 

Bruikleenovereenkomst Teamtas   

 

   
        

Ondergetekende verklaard te hebben ontvangen voor het seizoen 2021_2022  
De volgende kleding:       

        

Team          

        

 
Aantal Maat  Bijzonderheden:  

Keepersset              

Shirt          
  

          
  

          
  

Broek          
  

          
  

              

        

        

Voor akkoord dd        

Teamleider    Kledingcommissie   

        

        

            

        

        

Ingeleverd dd        

Opmerkingen        

                

          

          

          

                

Voor akkoord        

Kledingcommissie        
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5.2 Bruikleen overeenkomst Trainer 

Bruikleenovereenkomst TrainersKleding 

 

    
        

Ondergetekende verklaard te hebben ontvangen voor het seizoen 2021_2022  
De volgende kleding:       

        

Team          

        

 
Aantal Maat  Bijzonderheden:  

Trainingspak              

Shirt          
  

CoachJas          
  

All Weather              

        

Borg Contant Rekening nvt     

Voor akkoord dd        

Trainer    Kledingcommissie   

        

        

            
TEL:        
 

       

Ingeleverd dd        

Opmerkingen        

                

          

          

          

                

Voor akkoord        

Kledingcommissie        

        

        

         

 


