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SDOUC Kledingbeleid 2018-2021 
 

Kledingpakket Jeugdleden 

123inkt.nl is voor het seizoen 2018 t/m 2021 hoofdsponsor van de jeugdafdeling. 123inkt.nl heeft voor ieder 

jeugd/G-team lid een kledingpakket ter beschikking gesteld. 

Onder het kledingpakket wordt verstaan: een voetbalshirt, een voetbalbroek, sokken (eenmalig), een 

voetbaltas en een trainingspak.  De kleding blijft eigendom van de vereniging en wordt aan de leden in 

bruikleen gegeven.  

 

Kledingpakket trainers/leiders 

Onder het kledingpakket voor trainers en leiders wordt verstaan: een trainingspak, hesjes en een 

aanvoerdersband. De kleding blijft eigendom van de vereniging en wordt aan de leiders en trainers in 

bruikleen gegeven. 

 

Voorwaarden van bruikleen  

Aangezien de sportkleding geen eigendom is van een lid, trainer of leider, is het goed te weten welke regels 

er gelden bij het gebruik van de sportkleding. Daartoe zijn de volgende regels vastgesteld door de 

kledingcommissie en het bestuur van SDOUC. 

 

1. De uitgifte periode bedraagt 3 jaar of tot het moment dat het lidmaatschap beëindigd wordt. 

2. Zowel de wedstrijdkleding, het pak als tas zijn door het jeugdlid verplicht te gebruiken bij deelname aan 

wedstrijden en toernooien waar SDOUC aan deelneemt. Het pakket is niet bestemd voor 

(doordeweekse) trainingen.  

3. Het jeugdlid/ouder is en blijft zelf verantwoordelijk voor het kledingpakket en dient deze zelf in goede 

staat te houden.  

4. De tas is bij uitgifte voorzien van een naamlabel. Er mag alleen de naam van het jeugdlid op deze label 

geschreven worden.  

5. Indien de uitgereikte set kleding en tas in de bruikleenperiode te klein is geworden, zal -mits voorradig- 

door SDOUC aan het jeugdlid/ouder een vervangende set dan wel kledingstuk kosteloos worden 

aangeboden.  

6. Sokken worden eenmalig uitgereikt. Indien te klein of kapot kunnen de sokken voor 5 euro worden 

gekocht bij de kledingcommissie. 

7. Na 3 jaar wordt het kledingpakket compleet ingeleverd. Aan het eind van het derde seizoen kan het 

jeugdlid/ouder het presentatiepak voor 5 euro kopen.  

8. Na beëindiging van het lidmaatschap wordt het kledingpakket gewassen en in goede staat ingeleverd bij 

de kledingcommissie.  

9. Bij vermissing, schade, of het bij beëindiging van het lidmaatschap en het niet inleveren van de in 

bruikleen gegeven kledingpakket, zal door het jeugdlid/ouder een vergoeding aan SDOUC verschuldigd 

zijn gelijk aan de geldende prijzen. 

Wedstrijdshirt 10,50 euro 

Wedstrijdshort   5,25 euro 

Presentatiepak 22,50 euro 

Spelerstas  15,00 euro 

Keepersbroek 10,00 euro 

Keeperstenue 16,50  euro 

10. Wasvoorschrift: 

Kreukherstellend programma op 30 graden 

Niet in de wasdroger 

Niet bleken 

Niet chemisch reinigen 

11. Voor vragen en onduidelijkheden kan er gemaild worden naar kledingsdouc@gmail.com 

mailto:kledingsdouc@gmail.com
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Overeenkomst van bruikleen 

 

Vul de gevraagde gegevens alvast in. Tijdens het uitreiken van de tassen wordt de 

handtekening gezet.  

 

Voornaam  ___________________________________________ 

Achternaam  ___________________________________________ 

Geb. Datum  ___________________________________________ 

Mailadres  ___________________________________________ 

Telefoonnummer ___________________________________________ 

Team   ___________________________________________ 

 

Jeugdlid/ouder van Voetbalvereniging SDOUC,  

Verklaart in goede staat in bruikleen te hebben ontvangen een 123inkt.nl kleding set 

bestaande uit kousen, broekje, shirt, presentatiepak en tas voorzien van label  

 

 

Handtekening voor ontvangst: 

 

 

 

Ouder/voogd indien 16 jaar of jonger: 

 

 

 

Dit formulier inleveren bij het ophalen van de nieuwe tas in week 36! 


