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 Kledingbeleid SteDoCo 
In het seizoen 2014-2015 is er door de sponsorcommissie en het bestuur een 
kledingplan voor spelende leden ontwikkeld. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2015 is dit kledingplan, 
ingaande seizoen 2015-2016, door de leden goedgekeurd en door het bestuur 
vastgesteld.  
 
Doelstellingen: 

 Duidelijkheid binnen de vereniging over kleding 

 Eenheid (uniformiteit) tenues 

 Uitstraling en publiciteit SteDoCo 

 Vergroting sponsormogelijkheden 

 

Aanschaf kleding: 

 Vernieuwde keuze kledingleverancier 

 Afschrijvingstermijn 3 jaar 

 De vereniging schaft de kleding aan 

 De leden dragen jaarlijks bij middels de (verhoogde) contributie 

 Regels omtrent de kleding worden vastgelegd in een regelement 

 

Administratiekosten leden: 

 Startdatum eigen bijdrage 1 juli 2015 

 Bijdrage € 1,00 per maand (ofwel € 12,00 per jaar) 

 Opbouw per jaar moet na 3 jaar leiden tot kostendekkende aanschaf. 

 

Kledingcommissie: 

 Oprichting kledingcommissie onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid 
accommodatie en materialen 

 Taken: 
o Aanschaf 
o Invoering 
o Uitgave 
o Inname 
o Onderhoud 
o Handhaving bij schade en/of verlies  
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Sponsoring wedstrijdkleding. 

Vanaf seizoen 2015/2016 werkt SteDoCo voor al haar spelende leden met het 

kledingplan. Dit houdt in dat de leden een maandelijkse bijdrage betalen voor hun 

eigen wedstrijdkleding. De centrale inkoop van deze kleding wordt vanuit de 

vereniging uitgevoerd. 

Een sponsor hoeft dus geen bijdrage te doen in de kosten van de wedstrijdkleding. 

De sponsor heeft de mogelijkheid om deze shirts te voorzien van shirtreclame. 

Voor deze shirtreclame betaald de sponsor een jaarlijkse bijdrage (exclusief 

bedrukkingskosten) van: 

€ 600,00 bij een elftal (=15 spelers) 

€ 400,00 bij een zevental (=10 spelers) 

 

De jaarlijkse bijdrage van de sponsor zal binnen de vereniging ten goede komen aan 

de desbetreffende afdeling waar gesponsord wordt. 

Deze sponsorovereenkomst heeft een contractduur van drie seizoenen. 

 

Speciaal voor de jeugdafdeling is gekozen voor een sponsorcollectief (25 stuks). 

Op het wedstrijdtenue zal de naam worden gepresenteerd van een nader te kiezen 

goed doel. 

 

Voor het sponsorcollectief betaalt de sponsor een jaarlijkse bijdrage van € 350,00. 

 

Deze sponsoren zullen op gepaste wijze binnen v.v. SteDoCo worden geïntroduceerd 

en gepromoot worden (o.a. door middel van narrowcasting en naamsvermelding op 

een sponsorbord). Alle genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting 

 

De jaarlijkse bijdrage van de sponsors (na aftrek van donatie en kosten) zal binnen de 

vereniging voor ca. 50% ten goede komen aan de jeugdafdeling . De overige 50% 

komt ten goede aan de overige geledingen van de vereniging. 

De verdeling (bij 25 sponsoren) is als volgt: 

 € 1.000,00 t.b.v. het goede doel 

 € 3.375,00 t.b.v. de jeugdafdeling 

 € 3.375,00 t.b.v. de vereniging SteDoCo 

 € 1.000,00 t.b.v. bedrukkingskosten 

 

Deze sponsorovereenkomst heeft een contractduur van drie seizoenen. 
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 Sponsoring overige kleding. 

Een sponsor heeft de mogelijkheid om een team te voorzien van andere kleding dan 

wedstrijdkleding. Te denken valt aan presentatiepakken. 

De kosten van deze kleding (inclusief bedrukking) zijn voor rekening van de sponsor. 

In overleg met de sponsor zal deze kleding door de vereniging worden aangeschaft 

bij de vaste kledingleverancier, zodat er eenheid blijft bestaan binnen de vereniging 

op het vlak van merk, kleur en uitstraling. 

Ter indicatie: een presentatiepak kost ca. € 45,00 per item (exclusief bedrukking). 

De sponsor mag deze kleding voorzien van reclame. 

 

Voor deze reclame betaald de sponsor een jaarlijkse bijdrage van: 

€ 240,00 bij een elftal (=15 spelers) 

€ 160,00 bij een zevental (=10 spelers) 

De jaarlijkse bijdrage van de sponsor zal binnen de vereniging ten goede komen aan 

de desbetreffende afdeling waar gesponsord wordt. 

Deze sponsorovereenkomst heeft een contractduur van drie seizoenen. 

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. 

 

Sponsoring overige materialen. 

Een sponsor heeft de mogelijkheid om een team te voorzien van materialen anders 

dan (wedstrijd)kleding. Te denken valt aan bijvoorbeeld sporttassen. 

De kosten van deze materialen (inclusief bedrukking) zijn voor rekening van de 

sponsor. 

In overleg met de sponsor zullen deze materialen door de vereniging worden 

aangeschaft bij de vaste kleding- en materialenleverancier, zodat er eenheid blijft 

bestaan binnen de vereniging op het vlak van merk, kleur en uitstraling. 

Ter indicatie: een sporttas met ondervak kost ca. € 25,00 per item (exclusief 

bedrukking). 

De sponsor mag deze materialen voorzien van reclame. 

 

Voor deze reclame betaald de sponsor een jaarlijkse bijdrage van: 

€ 180,00 bij een elftal (=15 spelers) 

€ 120,00 bij een zevental (=10 spelers) 

 

De jaarlijkse bijdrage van de sponsor zal binnen de vereniging ten goede komen aan 

de desbetreffende afdeling waar gesponsord wordt. 

Deze sponsorovereenkomst heeft een contractduur van drie seizoenen. 

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. 
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Er is gekozen voor een kledingplan waarbij alle kleding na drie jaar zal worden vervangen 

zodat v.v. SteDoCo ook in de toekomst met nieuwe en kwalitatief goede kleding naar 

buiten treedt. 

Om de rechten en plichten van een ieder die deelneemt aan het kledingplan inzichtelijk 

te maken en met het doel de verstrekking en het beheer van de sportkleding zo soepel 

en voor iedereen zo duidelijk mogelijk te laten verlopen, is dit reglement opgesteld. 

 

 Deelname aan het kledingplan v.v. SteDoCo is verplicht voor alle spelende leden. 

 Het kledingreglement staat voor iedereen ter inzage op de website van v.v. 

SteDoCo. 

 Elk spelend lid van v.v. SteDoCo stemt bij het aangaan van het lidmaatschap in 

met deelname aan het kledingplan. 

 Het kledingplan voorziet in verstrekking aan alle spelende leden van v.v. SteDoCo 

van de onderstaande artikelen: 

o Wedstrijdshirt 

o Wedstrijdshort 

o Keepersshirt 

o Keepersbroek 

o Kousen 

o Trainingspak (jeugd) 

 Voor de selecties van heren 1, dames 1 en de meidenacademie geldt inhoudelijk 

een afwijkend kledingpakket. 

 Alle kledingstukken worden door v.v. SteDoCo geregistreerd en gecodeerd. 

 Het kledingplan start bij aanvang van het voetbalseizoen 2015/2016 en heeft een 

looptijd van drie jaar. 

 De kleding en overige artikelen blijven eigendom van v.v. SteDoCo. 

 Aan het einde van de looptijd moet de kleding en overige artikelen weer worden 

ingeleverd bij v.v. SteDoCo. 

 Bij het opzeggen van het lidmaatschap bij v.v. SteDoCo dient de kleding te 

worden ingeleverd bij de kledingcommissie, waarna het lidmaatschap wordt 

stopgezet. 
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Verstrekking / inname: 

De verstrekking en het beheer van de kleding en overige artikelen die behoren bij het 

kledingplan van v.v. SteDoCo is belegd bij de kledingcommissie. 

 Door ondertekening van het bewijs van ontvangst voor de kleding gaat de speler 

(ouder/voogd) akkoord met het kledingreglement van v.v. SteDoCo . 

 De wedstrijdkleding wordt door de kledingcommissie in een teamtas verstrekt 

aan de teamleider.  Indien er (nog) geen teamleider is, zal de teamtas worden 

verstrekt aan de trainer van het betreffende team. De teamleider of de trainer 

tekent voor ontvangst van de teamtas met inhoud. 

 Het trainingspak wordt door de kledingcommissie individueel verstrekt. 

 De speler (ouder/voogd) tekent voor ontvangst van het trainingspak. 

 Voor een door v.v. SteDoCo nader te bepalen datum aan het einde van elk 

voetbalseizoen moet het kledingpakket door de teamleider van het betreffende  

team bij de kledingcommissie worden ingeleverd. Hij ontvangt hiervoor een 

bewijs van ontvangst van teruggave. 

 Indien de kleding door verandering van de lichaamsmaat niet meer past, dient de 

speler zich te wenden tot de kledingcommissie. 

 

Wasvoorschriften: 

 De teamleider maakt voor het wassen een roulatieschema waarin staat vermeld 

welke speler (ouder/voogd) het wassen van de wedstrijdkleding verzorgt. 

 Een ieder is verplicht de aanwijzingen van de leider m.b.t. de was methode op te 

volgen. In de teamtas zit een kaart met daarop vermeld de wasvoorschriften van 

wedstrijdkleding. 

 Alvorens de kleding te wassen dient men zich te vergewissen van de 

wasvoorschriften voor de betreffende kleding. 

 Wasvoorschrift: 

o De shirts binnenste buiten wassen; 

o Wassen op een temperatuur van maximaal 30 graden Celsius; 

o De shirts en de broekjes niet in de droger en niet strijken; 

o De kleding niet chemisch reinigen; 

o Wasmiddel zonder bleek gebruiken; 

o De kleding niet vuil in de teamtas laten staan; 

o Als de kleding niet direct gewassen kan worden, dan uitspoelen en in een 

beetje lauw water met wasmiddel zetten. 
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Aansprakelijkheid: 

 Na ontvangst (ondertekening van ontvangstbewijs) van het kledingpakket is de speler 

hiervoor verantwoordelijk. 

 Indien de kleding behorend bij het kledingplan van v.v. SteDoCo door opzet of 

nalatigheid van de persoon aan wie het is verstrekt is vernield, beschadigd, 

onbruikbaar gemaakt of weggemaakt dan is deze persoon hiervoor hoofdelijk 

aansprakelijk.  

 

Vermissing: 

 Indien kleding uit het kledingplan van v.v. SteDoCo wordt vermist, dient dit zo 

spoedig mogelijk na ontdekking te worden gemeld bij de teamleider en of de 

kledingcommissie. 

 Indien de vermissing is te wijten aan nalatigheid, zijn de kosten van de nieuw aan te 

schaffen (vermiste) kleding voor rekening van de speler. Dit vrijwaart de speler 

echter niet van de resterende maandelijkse bijdrage. 

 De vermissing en de omstandigheden waaronder dit geschiedde dient (schriftelijk) 

te worden gemeld bij de kledingcommissie. De kledingcommissie beoordeelt op basis 

van hun bevindingen of er sprake is van nalatigheid.  

 Bij een verschil van mening over het oordeel van de kledingcommissie kan dit geschil 

(schriftelijk) worden voorgelegd aan het bestuur van v.v. SteDoCo. Het bestuur doet 

een definitieve uitspraak. 

 

Beschadiging: 

 Beschadiging van de wedstrijdkleding (behorend bij kledingplan van v.v. SteDoCo) 

tijdens de wedstrijd, anders dan ten gevolge van nalatig handelen, zal worden 

gerepareerd op kosten van v.v. SteDoCo. 

 Beschadiging van wedstrijdkleding tijdens de wedstrijd dient direct na de wedstrijd te 

worden gemeld bij de teamleider. Bij afwezigheid van de teamleider dient de trainer 

direct na de wedstrijd van de beschadiging in kennis te worden gesteld. 

 

Gevonden kleding en/of artikelen: 

 Bij het aantreffen van gevonden/kennelijk achtergelaten goed(eren) behorend bij het 

kledingplan van v.v. SteDoCo dienen deze z.s.m. te worden ingeleverd bij de 

teamleider, de trainer of bij de wedstrijdleiding van v.v. SteDoCo. 

 De teamleider, trainer of wedstrijdleiding van v.v. SteDoCo draagt er zorg voor dat bij 

hen ingeleverde gevonden/kennelijk achtergelaten goed(eren) behoren bij het 

kledingplan van v.v. SteDoCo z.s.m. wordt ingeleverd bij de kledingcommissie. 

 De kledingcommissie zorgt voor publicatie van deze gevonden/kennelijk 

achtergelaten goed(eren) bij v.v. SteDoCo. 

 


