
Kledingreglement WDS’19 
 
 
 
 
Inhoud reglement:  
 
Ieder spelend lid krijgt een compleet tenue (shirt en broek) uitgereikt. Vanuit de vereniging 
worden de tenues aangeschaft per team/elftal, al dan niet voorzien van een sponsornaam. In 
principe bedraagt de vervangingscyclus 3 jaar, maar het bestuur kan besluiten de tenues 
voor een langere periode te gebruiken als de staat van de tenues dat toelaat.  
Op deze wijze wil WDS’19 er voor zorgen dat ieder lid, van F-pupil tot eerste elftalspeler, elk 
seizoen wordt voorzien van een uniform tenue. De kleding blijft eigendom van WDS’19 en 
wordt aan het begin van het seizoen uitgegeven aan de leider van het elftal en hij/zij is 
hiervoor het hele seizoen verantwoordelijk. Aan het eind van het seizoen worden alle tenues 
weer ingenomen. De vergoeding voor de kleding maakt onderdeel uit van de jaarlijkse 
contributie.  
 
Artikel 1: 
 
Ieder spelend lid van WDS’19 krijgt een wedstrijdshirt met het logo van de vereniging (wit op 
blauw of blauw op wit) en een broekje van de vereniging in bruikleen. Voetbalkousen worden 
niet verstrekt, deze zijn verkrijgbaar in de kantine van de vereniging. 
 
Artikel 2: 
 
Het tenue is verplicht voorgeschreven bij alle (KNVB) wedstrijden van WDS’19. 
De tenues worden niet gedragen tijdens de trainingen en zijn niet toegestaan als 
vrijetijdskleding. 
 
Artikel 3: 
 
De aanschaf van de tenues, trainingspakken en presentatiepakken geschiedt via het 
bestuurslid facilitair van WDS’19. Deze worden geleverd via de “huisleverancier” van de 
vereniging waarmee een leveringscontract is afgesloten. De tenues zijn altijd van het merk 
waarvoor door WDS’19 voor het betreffende competitiejaar een contract is afgesloten. Er 
wordt dus eventueel pas van merk/fabrikant gewisseld wanneer er een nieuw contract wordt 
afgesloten. 
 
Artikel 4: 
 
Andere merken teamkleding dan die waarvoor in het betreffende competitiejaar een contract 
is afgesloten worden niet toegestaan. 
 
Artikel 5: 
 
Sponsoruitingen op de tenues mogen uitsluitend worden aangebracht na toestemming van 
het bestuur van WDS’19. Het bestuur zal hierin worden geadviseerd door de 
sponsorcommissie. Het is niet toegestaan buiten het bestuur om sponsorafspraken te 
maken. 
 
Het logo van de sponsor wordt in de kleurstelling van de sponsor gedrukt of in een witte 
kleurstelling. 	



Artikel 6: 
 
Voor kleding uitgegeven voor jeugdleden geldt dat deze nooit is gekoppeld aan een bepaald 
jeugdlid maar is ter beschikking gesteld voor het gehele team.  
 
 
Artikel 7: 
 
De tenues en de team kledingtas welke zijn uitgegeven en betaald door WDS'19 blijven te 
allen tijde eigendom van de vereniging. 
 
 
Artikel 8: 
 
Van leden wordt verwacht dat zij de tenues netjes behandelen. De leider van het elftal is 
eindverantwoordelijk voor een correct gebruik van de tenues. Hij/zij tekent ook voor 
ontvangst van de tenues aan het begin van het seizoen en levert de tenues weer terug in 
aan het einde van het seizoen. De spelers hebben het tenue in bruikleen en het team is 
verantwoordelijk voor de goede staat ervan.  
Het clubtenue is en blijft eigendom van WDS’19. 
 
Artikel 9: 
 
Indien een team zich terugtrekt uit de competitie dient de complete set kleding en kledingtas 
ingeleverd te worden bij het bestuur.  
 
Artikel 10: 
 
De shirts worden volgens voorschrift gewassen op programma fijnwas (30 graden) en mogen 
niet worden gedroogd in een wasdroger. Het wassen van de tenues gebeurt in een 
rouleerschema door de (ouders van) teamleden zelf. Voor het wassen van de tenues wordt 
geen vergoeding verstrekt door WDS'19. 
Uitzondering op deze regel is het selectieteam Heren 1. De tenues van dit team worden door 
de vereniging gewassen. 
 
Artikel 11: 
 
Beschadiging  of vermissing  van het tenue wordt gemeld aan de leider van het elftal. Deze 
kan zo nodig bij het bestuurslid facilitaire zaken vervanging aanvragen. Slijtage anders dan 
door normaal gebruik, moet ook worden gemeld. 
 
Artikel 12: 
 
Wanneer naar het oordeel van het bestuur verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het in artikel 
11 genoemde, kan aan het betreffende lid/ team een extra bijdrage worden opgelegd ter 
dekking van de door de vereniging geleden schade. 
 
Artikel 13: 
 
Na afloop van het seizoen wordt door de leider van het team een extra controle uitgevoerd 
om vast te stellen of de kleding nog volledig aanwezig is. 
Artikel 14: 
 
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van WDS'19. 
	


