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Reglement kledingfonds vv Zuidhorn 
 

vv Zuidhorn voorziet elk team van een wedstrijdtenue, bestaande uit een shirt en 

sportbroekje. Kousen moeten zelf worden aangeschaft. Deze kleding wordt in bruikleen 
beschikbaar gesteld aan de leden, de kleding blijft eigendom van de club. De spelers betalen 

een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de kleding. 

 
Voor het gebruik van de kleding gelden onderstaande regels. 

 
 

1. Aanschaf, beheer en uitgifte van clubkleding is in handen van de kledingcommissie. 

 
2. Ieder als speler geregistreerd lid draagt verplicht bij aan het kledingfonds. De bijdrage bestaat uit een 

jaarlijkse bijdrage die tegelijk met de contributie wordt geïnd. Het kledingfonds dient voor de aanschaf van 
kleding ten behoeve van alle jeugd- en seniorenteams van vv Zuidhorn. Sportkousen vallen niet onder het 

kledingfonds. 
 

3. De bijdrage voor het kledingfonds bedraagt met ingang van het contributiejaar 2019/2020 €22,00 per 

seizoen per lid. 
 

4. Met ingang van het contributiejaar 2020/2021 kan de bijdrage jaarlijks worden aangepast, op voorstel van 
het bestuur en na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering. 

 

5. Ieder spelend lid is verplicht deel te nemen aan het kledingfonds. 
 

6. Leden die gedurende het seizoen bij vv Zuidhorn vertrekken, blijven de volledige bijdrage verschuldigd en 
hebben geen recht op restitutie. Leden die tijdens het seizoen spelend lid worden dragen bij naar rato. 

 

7. De verplichte bijdrage wordt automatisch geïncasseerd, gelijktijdig met en apart van de contributie. Bij niet 
tijdige betaling kan de betreffende speler niet deelnemen aan wedstrijden van vv Zuidhorn. 

 
8. Ieder spelend lid krijgt de beschikking over een clubtenue dat bestaat uit een groen shirt voorzien van een 

clublogo en rugnummer en een wit voetbalbroekje. Voor keepers is er een keeperoutfit met per seizoen een 
paar keeperhandschoenen. Voetbalkousen vallen niet onder het kledingfonds. Deze moeten door de speler 

zelf worden aangeschaft. 

 
9. De eindverantwoordelijkheid voor het kledingfonds berust bij het bestuurslid dat daarvoor portefeuillehouder 

is. Deze verantwoordelijkheid omvat zowel de financiering als de uitvoering van het kledingfonds. 
 

10. Aan het begin van het seizoen wordt de kleding door de leider uitgedeeld aan de spelers van het team. De 

speler is daarna zelf verantwoordelijk voor het tenue. 
 

11. De kleding dient door het (jeugd)lid of de ouders/verzorgers zelf gewassen te worden tenzij binnen het 
team besloten is om na iedere wedstrijd de kleding weer in te nemen en centraal te wassen. In het laatste 

geval wordt een wasschema door de leider opgesteld. 
 

12. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van vv Zuidhorn worden gebruikt en niet tijdens 

andere gelegenheden, tenzij daarvoor uitdrukkelijk door de kledingcommissie of het bestuur toestemming is 
verleend. 
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(vervolg) 
 

13. Er mogen op de kleding na uitgifte aan het team geen teksten of andere 
uitingen worden aangebracht, tenzij de kledingcommissie hiervoor toestemming 

heeft verleend. 
 

14. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of beschadiging ten 

gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding komen de kosten van de vervanging voor 
rekening van de gebruiker (lid). 

 
15. 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 direct bij de kledingcommissie. Voor schade 
die tijdens de wedstrijd of warming-up aan de kleding (m.u.v. de kousen) is ontstaan, wordt een speler niet 

aansprakelijk gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit ter beoordeling van de leider in 

overleg met de kledingcommissie. 
 

16. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding (m.u.v. de kousen), dient dit 
direct te worden gemeld bij de kledingcommissie en de leider. Bij vermeende diefstal moet een proces-

verbaal van de aangifte bij de politie worden getoond. 

 
17. Aan het einde van het voetbalseizoen dienen de leiders ervoor te zorgen dat de tassen met alle 

kledingstukken en toebehoren schoon worden ingeleverd bij de kledingcommissie. Wanneer uitgegeven 
items ontbreken wordt dit overlegd met de teamleider. 

 
18. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

 
 

 
Op 14 juni 2019 vastgesteld door het bestuur van vv Zuidhorn en op 28 juni 2019 goedgekeurd door de 
Algemene Ledenvergadering. 
 


