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Kledingreglement RKSV De Zweef  
 
Inhoud reglement   

RKSV De Zweef heeft een kledingfonds. Dit houdt in dat ieder spelend lid jaarlijks een verplichte 

financiële bijdrage in het fonds stort om daarvan sportkleding te kunnen kopen voor alle 

spelende leden. Deze bijdrage wordt in de vorm van een toeslag op de contributie bij spelende 

leden per kwartaal geïnd. Via het kledingfonds worden de tenues (shirt, broek, sokken) 

aangeschaft per team. In beginsel voor 4 jaar, maar het bestuur kan besluiten de tenues voor 

een langere periode te gebruiken als de staat van de tenues dat toe laat. Op deze wijze wil RKSV 

De Zweef ervoor zorgen dat ieder spelend lid, van mini tot eerste elftalspeler tot veteraan, is 

voorzien van een uniform tenue. De kleding is eigendom van de vereniging. Het kledingfonds 

valt onder de verantwoordelijkheid van de kledingcommissie.   

 

Artikel 1 Wedstrijdtenues  

RKSV De Zweef verstrekt aan ieder team dat deelneemt aan de competitie in bruikleen een tas 

met clubtenues, al dan niet voorzien van een sponsornaam, bestaande uit shirts, broeken, 

sokken, aanvoerdersband en een set keeperhandschoenen. Keeperhandschoenen worden 

maximaal eenmalig per seizoen per team verstrekt, en alleen na inlevering van het oude 

(versleten) exemplaar.  

Elk spelend lid heeft recht op een wedstrijdtenue. Bij verandering van team, sponsor of indien 

de kleding beschadigd is en/of niet meer past kan het oude wedstrijdtenue/kledingstuk ingeruild 

worden bij de kledingcommissie.  

 

Artikel 2 Presentatiekleding  

Indien sponsoren een extra bijdrage leveren kan er presentatiekleding worden aangeschaft. 

Deze extra kleding valt echter niet binnen het kledingfonds. Aanvragen voor presentatiekleding 

moeten wel bij de kledingcommissie ingediend worden via kledingcommissie@dezweef.nl. 

 

Artikel 3 Gebruik wedstrijdtenues en presentatiekleding  

Wedstrijdkleding en/of presentatiekleding mag alleen worden gedragen tijdens 

competitiewedstrijden en activiteiten georganiseerd door De Zweef. Wedstrijdkleding en/of 

presentatiekleding wordt niet gedragen tijdens trainingen en in de vrije tijd, tenzij daarvoor 

uitdrukkelijke toestemming is gegeven. Deelname aan competitiewedstrijden en toernooien 

dient altijd plaats te vinden in het door de vereniging verstrekte clubtenue.   

 

Artikel 4 Kledingcommissie   

Het bestuur van RKSV De Zweef stelt een kledingcommissie aan. Deze is belast met het toezicht 

op en de coördinatie van uitgifte en inname van de door de vereniging verstrekte kleding. De 

kledingcommissie beoordeelt de staat van de kleding die wordt ingenomen.  De 

verantwoordelijkheid voor de kleding ligt bij de spelers/teams. Indien er een meningsverschil 

ontstaat betreffende vermissing/slijtage/beschadiging zal het bestuur de beslissende stem 

hebben.  

 

Artikel 5 Vervangingscyclus   

Het kledingfonds voorziet in de aanschaf van wedstrijdkleding per team. In beginsel voor een 

periode van 4 jaar, maar het bestuur kan besluiten de tenues voor een langere periode te 

gebruiken indien de staat van de tenues dit toe laat.   
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Artikel 6 Uitgifte en inname  

De wedstrijdkleding wordt aan het begin van het seizoen uitgegeven aan de leider van het elftal.  

Hij/zij heeft kennisgenomen van dit kledingreglement, tekent voor ontvangst de 

bruikleenovereenkomst, en is hiervoor namens het team het hele seizoen verantwoordelijk. Aan 

het einde van het voetbalseizoen dient de leider ervoor te zorgen dat de tas met alle 

kledingstukken en toebehoren erin wordt ingeleverd bij de kledingcommissie. Wanneer aan het 

einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken en/of er sprake is van schade, worden de 

daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het team conform de opgestelde 

bruikleenovereenkomst.   

De presentatie- en trainingskleding van dames- en heren selectieteams wordt minimaal eens in 

de twee jaar gecontroleerd door de kledingcommissie, waarbij in de even jaartallen de 

presentatie- en trainingskleding van de mannenteams gecontroleerd wordt en in de oneven 

jaartallen de presentatie- en trainingskleding van de vrouwenteams gecontroleerd wordt. De 

kledingcommissie kan te allen tijde en zonder opgaaf van reden besluiten om hiervan af te 

wijken en de presentatie- en trainingskleding vaker dan eens per twee jaar te controleren. Bij 

uitgifte van de presentatie- en trainingskleding heeft de/het desbetreffende speler/staflid 

kennisgenomen van dit kledingreglement, tekent hij/zij voor ontvangst de 

bruikleenovereenkomst, en is hiervoor verantwoordelijk gedurende de twee seizoenen na de 

controle. Indien een speler/staflid zijn/haar lidmaatschap beëindigt of overstapt naar een ander 

team waarvoor geen presentatie- en/of trainingskleding ter beschikking is gesteld, dan dient 

hij/zij de complete set presentatie- en/of trainingskleding in te leveren bij de kledingcommissie 

en na controle door de kledingcommissie eventuele vergoedingen te voldoen. Na het inleveren 

en controleren van de presentatie- en/of trainingskleding en voldoen van eventuele 

vergoedingen, is de/het desbetreffende speler/staflid niet langer verantwoordelijk voor de set 

presentatie- en/of trainingskleding. De bruikleenovereenkomst van de presentatie- en 

trainingskleding is persoonsgebonden. Dit houdt onder andere in dat een set presentatie- en 

trainingskleding niet zonder tussenkomst van de kledingcommissie doorgegeven kan worden 

aan een ander(e) speler/staflid. Inname en uitgifte van de presentatie- en trainingskleding 

verloopt altijd via de kledingcommissie; onderling ruilen en doorschuiven zonder toestemming 

van de kledingcommissie is dus niet toegestaan. 

 

Artikel 7 Beschadiging, verlies of diefstal   

Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding dient de leider dit 

direct na constatering te melden bij de kledingcommissie via kledingcommissie@dezweef.nl.  

Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler/team niet 

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

aan de kledingcommissie eventueel in overleg met het bestuur. Opgelopen schade dient daarom 

direct gemeld te worden. Een beschadigd kledingstuk (ook sokken) wordt alleen vervangen 

nadat eerst het oude exemplaar ingeleverd is.  

Voor verlies, diefstal of opzettelijke beschadiging van de kleding is de speler/team wel 

aansprakelijk. Diefstal dient altijd gemeld te worden bij de politie en het bestuur. De 

speler/team dient een vergoeding aan de vereniging te betalen voor het opnieuw aanschaffen 

van de ontbrekende kleding conform de opgestelde bruikleenovereenkomst. 

 

Artikel 8 Terugtrekken uit de competitie  

Indien een team zich terugtrekt uit de competitie dient de complete tas met wedstrijdkleding 

en toebehoren ingeleverd te worden bij de kledingcommissie.  

  

Artikel 9 Beëindiging lidmaatschap  

Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats van de betaalde kledingtoeslag. 

Shirt, broek, sokken en eventuele presentatiekleding dienen ingeleverd te worden bij de leider. 

Zolang de kleding niet is ingeleverd duurt het lidmaatschap voort en blijft er contributie 

verschuldigd.  
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Artikel 10 Kledingfonds  

Het kledingfonds is een financiële voorziening binnen de boekhouding van RKSV De Zweef en 

is als zodanig herkenbaar in de begroting en de jaarrekening. Het kledingfonds wordt gevoed 

vanuit de kledingtoeslag voor spelende leden. Elk jaar kan in de algemene ledenvergadering 

de hoogte van de kledingtoeslag opnieuw vastgesteld worden.  

 

Artikel 11 Wijziging sponsorcontracten  

Bij wijziging of beëindiging van sponsorcontracten verzorgt de vereniging vervangende 

kleding. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht bij de speler.  

  

Artikel 12 Aanschaf extra artikelen individueel of per team  

Individuele leden die kleding willen bestellen (met of zonder bedrukking) in de lijn van de 

vereniging kunnen terecht in de fanshop/webshop. Wie als groep of team aanvullende artikelen 

wil aanschaffen (denk aan trainingspakken, warming-up shirts, tassen, etc.), al dan niet 

gesponsord, dient dit altijd in overleg met sponsorcommissie en kledingcommissie te doen.   

 

Artikel 13 Aanschafwaarde kleding  

De aanschafbedragen voor de wedstrijdtenues wordt elk jaar door het bestuur vastgesteld. Het 

betreft hier de aanschafwaarde voor nieuwe kleding, welke gehanteerd zal worden in de 

bruikleenovereenkomst voor verrekening bij verlies/schade/diefstal.   

 

Artikel 14 Registratie  

Alle uitgegeven wedstrijdshirts zijn voorzien van een nummer en bij elk wedstrijdshirt wordt een 

wedstrijdbroek uitgegeven. De kledingcommissie houdt een administratie bij van de uitgegeven 

kleding (o.a. nummers en maten) per team, alsmede het aantal sokken dat verstrekt is.   

 

Artikel 15 Bedrukking  

Zonder toestemming van het bestuur van RKSV De Zweef mogen er op de kleding geen 

teksten worden aangebracht, zoals namen, nummers, emblemen en dergelijke.   

 

Artikel 16 Wasvoorschrift, inventarislijst en aftekenlijst  

Na de wedstrijd dient de kleding direct weer in de teamtas terecht te komen en zo snel mogelijk 

en gezamenlijk te worden gewassen, volgens het wasvoorschrift dat in de tas te vinden is. Indien 

door het niet in acht nemen van het wasvoorschrift schade aan de kleding ontstaat, kan het lid 

die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Of 

iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie eventueel in 

overleg met het bestuur.  

In elke wedstrijdtas is eveneens een inventarislijst aanwezig met aantallen en maten kleding 

die aanwezig moet zijn. De aftekenlijst dient na iedere wasbeurt te worden ingevuld. Bij 

vermissing van kledingstukken moet de leider dit direct na constatering melden bij de 

kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de 

kledingcommissie, eventueel in overleg met het bestuur. (zie art. 7)  

 

Artikel 17 Communicatie  

De kledingcommissie communiceert en is bereikbaar via kledingcommissie@dezweef.nl. 

 

Artikel 18 Overige  

In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van RKSV 

De Zweef.   

 

Bestuur RKSV De Zweef, november 2022 

 
 


