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Ter bevordering van de uniforme uitstraling ontvangen alle leden van jong tot oud een 
kledingpakket bestaande uit: 

Spelers 

 Een wedstrijdshirt 
 Een wedstrijdbroek 
 Een trainingspak (bestaande uit broek en trui) 
 Een voetbaltas 

Leiders/trainers 

 Een polo 

 Een trainingspak (bestaande uit broek en trui) 

 Een tussenjas 

 Een winterjas 

De voetbalkousen zitten niet in het pakket. Deze dienen door de leden zelf te worden gekocht. 
Uiteraard zijn de voetbalkousen (voorzien van het logo van Sportclub Teuge) voor alle leden 
hetzelfde. Het is dan ook verplicht deze kousen te dragen tijdens de wedstrijden. De 
voetbalkousen kunnen worden aangeschaft in de winkel van 11Teamsports aan de Stationsstraat 
130 in Apeldoorn.    

Afspraken:  

 De wedstrijdkleding (shirt, broek en voetbalkousen) wordt verplicht en uitsluitend 
gedragen tijdens de wedstrijden. Het trainingspak wordt uitsluitend gedragen op 
wedstrijddagen (voor en na de wedstrijd).  

 De kleding wordt dus niet gebruikt om in te trainen of in de vrije tijd.  

 De kleding en tassen blijven te allen tijde eigendom van Sportclub Teuge.       

 De kleding wordt gewassen volgens de geldende wasvoorschriften. 

 Een ieder krijgt het betreffende kledingpakket in bruikleen en draagt de 
verantwoordelijkheid om netjes met de kleding en tas om te gaan.  

 Alle artikelen zijn voorzien van een uniek nummer. Deze nummers zijn bekend bij de 
kledingcommissie.  

 Als er artikelen onderling worden geruild, dient dit in overleg met de kledingcommissie te 
gaan in verband met de administratie van de unieke nummers in alle artikelen.  

 Als er iets kapot of kwijt is, dient dit direct gemeld te worden bij de kledingcommissie. De 
kledingcommissie zorgt dan voor vervangende artikelen. De vervangende kleding of tas 
wordt pas uitgereikt als deze betaald zijn. Zie onderstaande tabel voor de kosten per 
artikel.  

 Zodra iemand stopt als speler of leider/trainer, maakt hij of zij een afspraak met de 
kledingcommissie om de kleding in te leveren. Het lidmaatschap wordt pas beëindigd, 
zodra het complete kledingpakket incl. tas is ingeleverd. Als de kleding en/of tas niet 
worden ingeleverd, worden daarvoor kosten in rekening gebracht. Zie onderstaande 
tabel voor de kosten per artikel.  

 In alle gevallen waarin bovenstaande afspraken niet voorzien, beslist de 
kledingcommissie en/of het bestuur.  

 

 

 



Kosten artikelen:  

ARTIKEL                                                                 KOSTEN 

Wedstrijdshirt                                                            € 30,- 

Wedstrijdbroek                                                            € 15,- 

Trainingsbroek                                                            € 20,-           

Trainingstrui                                                                 € 20,- 

Voetbaltas                                                                    € 30,- 

Inloopshirt      € 15,- 

Polo                                                                             € 20,- 

Presentatiejas      € 25,- 

 

Voor al uw vragen en/of opmerkingen over de verstrekte kleding kunt u de kledingcommissie op 
het volgende e-mailadres bereiken: kledingcommissie@sportclubteuge.nl.  
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