
          
 

 

REGELS GEBRUIK KLEDING 
 

1. Voetbalvereniging Terschuurse Boys stelt voor alle jeugdleden een kledingpakket 

beschikbaar. Ieder jeugdlid krijgt hetzelfde pakket (trainingstenue en tas) in bruikleen.  

 

2. De kosten van het kledingplan in de seizoenen 2016-17, 2017-18, 2018-19 en 2019-20 

worden deels gedekt door de hoofdsponsors De Korrelbeheer, Covebo, Uttien & 

Vermeer, Abus en The Travel Club, en niet te vergeten een aantal zakelijke en 

particuliere voetbalmaatjes en eenmalige giften! Wees dus zuinig op dit pakket dat je 

in bruikleen krijgt zodat we hier de komende jaren mee vooruit kunnen! 

 

3. Om de sponsors te bedanken voor hun bijdrage, verplichten wij een ieder dat dit 

pakket altijd op wedstrijddagen door alle jeugdleden wordt gedragen en gebruikt. 

 

4. Trainingstenue en tassen 

• Trainingstenue alleen voor wedstrijddagen!  

Dus niet op andere dagen en ook niet tijdens de trainingen. 

• Tas is voor wedstrijden en trainingen! 

Is dus geen gymtas, strandtas of vakantietas. 

 

Trainingstenue en tas blijven gedurende het voetbalseizoen bij het jeugdlid. Indien aan het 

einde van het seizoen de kleding te klein is geworden dan kan deze voor het nieuwe seizoen 

worden omgeruild bij de kledingcommissie. 

Nadere info hierover volgt aan het einde van het seizoen via de website en/of leiders. 

 

5. Teamkleding 

De leider van het team is verantwoordelijk voor de wedstrijdshirts en broekjes. Aan het einde 

van ieder seizoen dient de team-tas gecontroleerd te worden. Er moet een complete tas 

met alle wedstrijdshirts en broekjes worden ingeleverd bij de kledingcommissie. 

 

6. Nieuwe, kapotte of verloren kleding* 

Voor de volgende zaken kun je terecht bij de kledingcommissie: 

• Ophalen van het kledingpakket; 

• Beschadigde kleding of tas?  

De kledingcommissie regelt reparatie of vervanging.  

•     Verlies van trainingstenue of tas? 

    Eigen verantwoordelijkheid! De kledingcommissie regelt vervanging. 

•     Inleveren van kleding na opzegging van het lidmaatschap. 

 

*Kosten kapotte, verloren of niet ingeleverde kleding 

Als jeugdleden hun kleding kwijt raken of kleding kapot is en vervangen moet worden dan 

zijn hier kosten aan verbonden. Er wordt pas vervangende kleding uitgegeven als de kosten 

hiervoor zijn voldaan aan de kledingcommissie. De kosten per kledingstuk/tas zijn terug te 

vinden in de onderstaande prijslijst. Ook als een jeugdlid stopt met voetballen en niet al zijn 

kleding inlevert, wordt de ontbrekende kleding in rekening gebracht.  

  

Artikel   Kleding jeugd (inclusief sponsor-bedrukkingen) 

Trainingstrui   € 45,-   

Trainingsbroek   € 30,-  

Tas     € 45,-  

  


