
   
 
Beste clubleden en/of ouders van leden van VV Waspik,  

Met trots presenteert onze vereniging deze maand uniforme clubkleding voor alle teams, van de 

jongste jeugd tot en met de seniorenelftallen. Uniformiteit draagt bij aan een positieve uitstraling 

van onze vereniging en zorgt ervoor dat alle leden er tijdens wedstrijden netjes bijlopen.  

Voordeel van uniforme clubkleding is onder meer dat bij de jeugd eenvoudig van tenue kan worden 

gewisseld als een kind een groeispurt heeft. Ook bij beschadiging of verlies is het mogelijk een nieuw 

shirt, broek of paar sokken te regelen via de vereniging.  

Uiteraard is het verzoek aan iedereen om verantwoord en netjes met de nieuwe clubkleding om te 

gaan. De tenues zijn van degelijk materiaal gemaakt en volgens de leverancier zeker vijf jaar 

bruikbaar, dus we vragen iedereen zuinig om te gaan met de kleding.  

Om er samen voor te zorgen dat we zo lang mogelijk van deze nieuwe kledinglijn gebruik kunnen 

maken, is er een clubprotocol opgesteld, dat per direct ingaat, en waar alle leden en vrijwilligers zich 

aan moeten houden.  

• VV Waspik stelt voor alle clubleden die wedstrijden spelen een tenue beschikbaar op basis   

van bruikleen;  

 

• Een tenue bestaat uit een wedstrijdshirt, een broek en een paar sokken;  

 

• Tenues blijven te allen tijde eigendom van VV Waspik;  

 

• Elk seizoen worden voor aanvang van de eerste wedstrijd volgens de teamindeling per team 

voldoende tenues beschikbaar gesteld voor alle spelers, inclusief één compleet 

keeperstenue;  

 

• De teamleider is voor aanvang van het seizoen verantwoordelijk voor het inleveren van de 

lijst met kledingmaten per team. Dit doet hij/zij op basis van de door clubleden of ouders van 

leden opgegeven maten;  

 

• Elk seizoen wordt bij de uitgifte van de tenues een formulier aan clubleden meegegeven, met 

daarop de clubafspraken over het gebruik van de tenues en de wasvoorschriften;  

 

• Aan het einde van elk seizoen worden alle tenues gewassen terug ingeleverd bij de 

teamleider. Die verzamelt de tenues van zijn/haar team en levert de set namens het team 

terug in; 

 

• Clubleden of ouders van leden zijn zelf tijdens het voetbalseizoen verantwoordelijk voor hun 

tenue. Zij wassen het tenue na elke wedstrijd zelf volgens de door VV Waspik aangereikte 

wasvoorschriften; 

 

• Tenues mogen alleen gedragen worden tijdens wedstrijden van VV Waspik. Het is niet 

toegestaan dat het wedstrijdtenue tijdens trainingen of privé gedragen wordt; 



   
 

• Mocht (een deel van) het tenue tijdens het seizoen te klein zijn geworden, dan kan een lid de 

kleding omwisselen voor een grotere maat. Dit dient doordeweeks door middel van een 

mailbericht te worden aangevraagd, zodat nieuwe kleding kan worden klaargelegd. Op 

wedstrijddagen kan de kleding in de kantine van de vereniging worden omgewisseld. De te 

vervangen kleding moet daarbij verplicht op hetzelfde moment worden ingeleverd; 

 

• Bij beschadiging of verlies dient dit zo spoedig mogelijk via de mail doorgegeven te worden 

aan de club. VV Waspik vervangt het desbetreffende kledingstuk kosteloos, mits het gaat om 

een eenmalig incident of de beschadiging buiten de schuld van het clublid om is ontstaan; 

 

• Indien bij een clublid vaker onderdelen van het tenue verloren raken of duidelijk is dat 

beschadiging van de kleding is ontstaan door niet zorgvuldig of volgens het protocol omgaan 

met de clubkleding, dan moet het clublid de kosten voor het vervangen van de kleding zelf 

betalen;  

 

• Rugnummers worden alleen voor de Categorie A-teams op de shirts gedrukt. Het is niet 

toegestaan dat teams zelf nummers of andere bedrukkingen op de shirts (laten) plaatsen. 

 

• Alle communicatie over de wedstrijdtenues verloopt via één mailadres: kleding@vvwaspik.nl  

Clubleden kunnen hiervan gebruikmaken als zij kleding willen vervangen of andere vragen 

hebben met betrekking tot de clubkleding.  

Het bestuur van VV Waspik vertrouwt erop dat alle leden en vrijwilligers met zorg zullen omgaan 

met de nieuwe clubkleding. Onze dank gaat uit naar de sponsoren die deze nieuwe kledinglijn 

mogelijk hebben gemaakt: Horsten Meubelen en VoetbalDirect.nl. We willen onze leden er graag 

nog op wijzen dat de webshop op de site van VV Waspik is vernieuwd.  

Via deze link - https://www.voetbaldirect.nl/amateurverenigingen/vv-waspik - zijn sportartikelen 

van het merk Hummel passend bij de lijn van VV Waspik te bestellen, van trainingspakken en 

sporttassen tot thermoshirts en voetbalsokken, al dan niet bedrukt met het logo van de club. Op 

alle artikelen binnen de webshop van VV Waspik zit 20% ledenkorting. 

Met sportieve groet,  

Namens het bestuur van VV Waspik 
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