
INLEVEREN KLEDING & MATERIALEN seizoen 2020 - 2021 
 
Voor het inleveren van de kleding & materialen geven we hierbij een tijdschema en 
de spelregels waar rekening mee gehouden moet worden!  
 
➢ Wedstrijdkleding (shirt en broekjes *geen sokken!) en trainingshesjes moeten 

gewassen worden ingeleverd.  
(Wanneer een speler vertrekt naar een andere vereniging, dient alle kleding 
ingeleverd te zijn en aan alle betalingsverplichtingen voldaan te zijn. Indien dit 
niet in orde is, kan de overschrijving naar de andere club niet doorgaan.) 

➢ Alle jassen van de coaches & trainers; ook als zij volgend jaar doorgaan bij 
SVW. Bij de uitgifte kleding ontvangen zij opnieuw een jas.  

➢ Materialen: pionnen, trainingsballen, waterzak, bidons en bidonkrat graag 
schoon inleveren en zo ook de team tas.  

➢ Sleutels van de ballenlockers en de sleutel van de poort, het ballenhok en 
eventueel de kleedkamers inleveren. 

 
Route:  
Ingang  → De trap aan de zijde van de kantine, daar staan de vrijwilligers klaar om 
alle aantallen te controleren. 
Uitgang →Via de trap van het wedstrijdsecretariaat weer naar buiten. 
Het trainershome en de kleedkamers zijn gesloten vanwege de restricties die nog 
van kracht zijn. 
 
Inlever dagen en tijden: 
 
Maandag 5 juli 

Tijd Team 

19.00 uur - 19.30 uur    Kabouters en JO8 

19.30 uur - 20.00 uur    JO9 

20.00 uur-  20.30 uur    JO10 

20.30 uur - 21.00 uur    MO11 en MO13 

 
Dinsdag 6 juli 

Tijd Team 

19.00 uur - 19.30 uur    JO11 en MO15 

19.30 uur - 20.00 uur    JO12 

20.00 uur - 20.30 uur    JO13 

20.30 uur - 21.00 uur     JO14 

 
Woensdag 7 juli 

Tijd Team 

19.00 uur - 19.30 uur JO15 

19.30 uur - 20.00 uur    JO16 

20.00 uur - 20.30 uur    JO17 

20.30 uur - 21.00 uur    JO19 

 



 

 

 

 

Wij willen jullie verzoeken je te houden aan de aangegeven data en tijden! Wanneer 
je als trainer en/of coach zelf niet kunt, vraag dan s.v.p. een ouder of lid van het 
team. Bij hoge uitzondering wordt er afgeweken, neem dan contact op met Peter de 
Boer tel: 06-41239131 of per mail kledingfonds@svw’27.nl 
 
De senioren teams welke geen eigen kleding of kleding van een sponsor in bezit 
hebben, kunnen voor het maken van een afspraak om de kleding in te leveren, 
contact opnemen met Peter de Boer.  
 
Graag herinneren we je eraan dat iedereen als vrijwilliger graag helpt. Mocht je dus 
even moeten wachten, doe dit dan met een glimlach!  
 
Vriendelijke groet, 
Team Kleding & Materialen 
 

http://27.nl/

