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KLEDINGREGLEMENT VAN DE VAN VOETBALVERENIGING SLIEDRECHT  

 

Voetbalvereniging Sliedrecht heeft een kledingfonds. Dit houdt in dat ieder lid via de contributie een verplichte 

financiële bijdrage in het fonds stort om daarvan sportkleding (shirts, broeken) te kunnen kopen. Die kleding is 

eigendom van de vereniging en wordt voor iedere wedstrijd aan de leden in bruikleen gegeven. Aangezien de 

sportkleding geen eigendom van een lid is, is het goed te weten welke regels gelden bij het gebruik van de 

sportkleding.  

 

Daartoe zijn de volgende regels vastgesteld:  

 

1. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van vv Sliedrecht worden gebruikt en dus niet tijdens 

de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de kledingcommissie toestemming is gegeven. 

Op de website wordt aangegeven wie in de kledingcommissie zit. 

 

2. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.  

 

3. Op de kleding mogen geen teksten worden aangebracht, zoals rugnummers, namen, emblemen en dergelijke, 

anders dan dat er door de vereniging is vastgesteld. 

  

4. Na de wedstrijd dient de kleding bij de leider te worden ingeleverd. Deze controleert vervolgens of alle 

kleding is ingeleverd en zorgt dat deze in de daarvoor bestemde kledingtassen komen.  

Vervolgens wordt door de leider een speler of ouder van het team aangewezen die voor het wassen van de 

kleding zal zorgen.  

 

5. Aan de kledingtassen hangen wasvoorschriften en deze dienen strikt te worden opgevolgd. Indien door het 

niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft 

gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand 

aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.  

 

6. Buiten de wedstrijden om is het verboden de afzonderlijke kledingstukken onder de teamleden te verspreiden, 

tenzij de kledingcommissie daarvoor toestemming heeft gegeven.  

 

7. Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding voor aanvang van de 

volgende wedstrijd voor het team beschikbaar is.  

 

8. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door 

de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit zo spoedig mogelijk bij de kledingcommissie. Voor 

schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij 

er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de kledingcommissie. 

  

9. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld, 

dient de leider dit direct na constatering te melden bij een lid van de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk 

wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.  

 

10. Aan het einde van het voetbalseizoen dient de leider er voor te zorgen dat de tassen met alle kledingstukken 

en toebehoren erin worden ingeleverd bij een door de kledingcommissie aangestelde persoon. Wanneer aan het 

einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken wat niet is gemeld en/of er sprake is van niet gemelde 

schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het team.  

 

11. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kledingcommissie.  

 

 

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 18 november 2016. 

 


