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ALGEMEEN 

Sinds 2012 heeft SDC ‘12 een kledingplan dat zorgt dat alle spelende leden, begeleiders en trainers uniform en 
gelijkwaardig gekleed gaan als er wedstrijden voor de vereniging worden gespeeld. 
 
In dit reglement worden de afspraken en regels uit het kledingplan weergegeven die gelden voor het verstrekken, 
gebruiken, innemen en vervangen van wedstrijdkleding, trainingspak en sporttassen. 
 
Het bestuur van SDC ‘12 heeft de Materialencommissie verantwoordelijk gesteld voor de planning en taken met 
betrekking tot het kledingplan. De commissie zorgt dat alles naar wens verloopt. 
 
Van de groepsleiders en leiders wordt verwacht dat zij de Materialencommissie ondersteunen bij de uitvoering van 
het kledingplan en zich houden aan de geldende afspraken uit dit reglement. Van de ouders en spelers wordt 
hetzelfde verwacht. 
 
Wensen op gebied van kleding kunnen worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur 
bewaakt tevens de algehele voortgang van het kledingplan. Het bestuur is 
eindverantwoordelijk wat betreft de keuzes die worden gemaakt ten aanzien van de kleding en de regels en afspraken 
die in dit reglement zijn opgenomen. 
 
Disputen of geschillen met leden over het reglement worden door de Materialencommissie aan het bestuur 
voorgelegd. Het bestuur is eindverantwoordelijk de disputen of geschillen op te lossen. 
 
Voor vragen of zaken met betrekking tot kleding of tassen dienen begeleiders, trainers, 
spelers of ouders zich te melden bij de Materialencommissie per mail. 
 
AFSPRAKEN 

Voor de wedstrijdkleding en tassen die worden uitgereikt aan spelende leden, trainers en 
leiders gelden onderstaande afspraken: 
 
1. Kleding eigendom van SDC ‘12 

Elk team dat onder de vlag van SDC ‘12 uitkomt, ontvangt voorafgaand aan het seizoen 
wedstrijdkleding ten behoeve van het spelen van wedstrijden voor SDC ‘12. Deze kleding die eigendom van de 
vereniging is, wordt door de leider van het team aan de spelers uitgereikt. 
 

2. Aantal kledingpakketten per team 

Elk team heeft recht op het aantal kledingpakketten dat voorafgaand aan een nieuw seizoen door het bestuur is 
vastgesteld. Het bestuur heeft in overleg met de commissies bepaald hoeveel spelers en keepers per team worden 
voorzien van een kledingpakket en hoeveel leiders of trainers worden voorzien van een softshell jas, trainingspak 
en/of winterjas. 
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3. Samenstelling kledingpakket 

Het wedstrijdkledingpakket dat voor de spelende leden van SDC ‘12 ter beschikking wordt gesteld, bestaat uit: shirt, 
short en kousen. 
 
Voor elke keeper van een team wordt er per jaar één waardebon ter beschikking gesteld voor de aanschaf van een set 
keepershandschoenen. 
 
Maximaal twee leiders per team hebben recht op een softshell jas. Per Selectie team heeft één trainer recht op een 
trainingspak en softshell jas. 
 
4. Extra kleding voor team 

Extra kleding die niet tot het kledingpakket behoort, zoals polo’s, warmloopshirts, enz., moet in overleg met de 
Sponsorcommissie gedaan worden.  
Het is niet toegestaan extra kleding, zonder overleg met de Sponsorcommissie, te werven bij sponsors. 
 

5. Kleding alleen voor wedstrijden beschikbaar 

De kleding die aan de spelers is uitgereikt, mag uitsluitend voor, tijdens en na 
voetbalwedstrijden van SDC ‘12 worden gedragen. 
 
Tijdens de training of bij andere gelegenheden is het niet toegestaan de kleding te gebruiken. 
 
6. Schade of vermissing van kleding 

Bij schade of vermissing van kledingstukken of loslaten van het logo of sponsor logo dient een speler of leider dit 
direct te melden aan de Materialencommissie. 
 
Bij vermissing van wedstrijdkleding is de speler zelf verantwoordelijk voor het nieuw aanschaffen van deze kleding. 
Het bedrukken van de kleding met het logo van SDC ’12 en/of de sponsor logo kan alleen uitgevoerd worden door de 
Materialencommissie. 
Het verloren shirt, broek of sokken kan gekocht worden bij Mensink Schoen & Sport in Denekamp. Deze mag niet 
afwijken aan de verstrekte kleding. 
Het shirt en de broek kan dan geruild worden, voor een exemplaar met het juiste logo en/of sponsor logo, door een 
aanvraag in te dienen bij de Materialencommissie d.m.v. het aanvraagformulier “Aanvraag ruilen of aanvulling kleiding 
en materialen – Junioren! 
 
7. Was- en droogvoorschriften kleding 

Shirt, short, kousen dienen zorgvuldig te worden behandeld en gewassen 
volgens het wasvoorschrift. 
Broek en sokken kunnen gewassen worden op 60°, het shirt ( binnenste buiten ) kan gewassen worden op maximaal 
40°. 
 
Het drogen van de kleding in een wasdroger is NIET toegestaan aangezien de bedrukking loslaat. 
 
Indien door het niet in acht nemen van de was- en droogvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, wordt deze in 
rekening gebracht bij de betreffende speler. 
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8. Inleveren kleding 

Aan het eind van het voetbalseizoen dient de leider van het team er voor te zorgen dat de wedstrijdkleding (shirt, 
short en kousen) en de tassen schoon en onbeschadigd worden ingeleverd bij de materialencommissie. 
 
Ontbrekende of beschadigde kleding, tassen of bedrukking dient te worden vermeld op het ‘Inleverformulier’ dat 
tegelijk met de kleding en tassen moet worden ingeleverd. 
 
Beschadiging of vermissing van kleding of tassen wordt in rekening gebracht bij de 
betreffende speler (c.q. ouders/verzorgers) of begeleider op basis van de actuele 
aankoopwaarde. 
 
Leiders en trainers leveren, in overleg met de Materialencommissie,  aan het einde van het seizoen de kleding 
eveneens in. 
 
9. Controle kleding 

De materialencommissie controleert aan het einde van elk seizoen hoe de staat van de diverse kledingstukken is en 
bepaalt welke sportkleding dient te worden vervangen. 
Voor vervanging van kleding zijn geen vaste termijnen vastgesteld. Vervanging geschiedt op basis van de staat waarin 
de kleding verkeert. 
 
10. Bedrukking kleding en tassen 

De bedrukking van kleding en tassen wordt geregeld door de materialencommissie. 
Zonder toestemming van het bestuur mogen in verband met verplichtingen naar sponsors op de kleding geen teksten 
worden aangebracht zoals logo’s, namen, emblemen en dergelijke. 
 
11. Onvoorzien 

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur wat er gebeurt. 
 


