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Voetbalvereniging C.V.V. Berkel 

                                                                   Regelement en beleid: Kledingplan 2023 – 2026 

 

1. Voorwoord  

In dit regelement en kledingplan worden de spelregels en het beleid beschreven voor de 

door C.V.V. Berkel verstrekte kleding aan voetballende leden en de begeleiding zoals 

trainers, coaches en leiders van de voetbalteams. 

Dit reglement zal worden verstrekt aan ieder (nieuw) lid en is beschikbaar op de website 

van C.V.V. Berkel. 

 

2. Algemeen 

C.V.V. Berkel (“de vereniging”) streeft naar een zo professioneel mogelijke uitstraling voor- 

tijdens- en na de wedstrijden. Daartoe behoort ook uniformiteit en herkenbaarheid in de 

kleding.  

Wanneer in dit document wordt gesproken over “het lid”/“de leden”, dan wordt bedoeld 

(de ouder/voogd) van speler(s)/speelster(s) en vrijwilliger(s) (o.a. trainers en leiders) van 

de vereniging die kleding in bruikleen heeft ontvangen.  

Waar in dit kledingplan wordt gesproken over “kleding”, dan wordt bedoeld de door de 

vereniging in bruikleen verstrekte kleding aan de leden: de wedstrijdtenues, 

trainingstenues, trainingspakken, warmlooppakken, presentatiepakken, wedstrijdtassen, 

rugzakken en alle niet nader genoemde in bruikleen uitgereikte kleding. 

Dit document is een dynamisch document wat in de loop van de tijd kan worden 

aangepast. Indien dit het geval is zal de materiaalcommissie het dagelijks bestuur hiervan 

op de hoogte stellen en indien nodig akkoord vragen. 

De laatste versie van dit document is te allen tijden te raadplegen op de website van de 

vereniging en kan leden op verzoek worden toegezonden. 
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3. Verantwoordelijkheden 

De eindverantwoordelijkheid betreffende het -reglement kledingplan 2023 – 2026 ligt bij 

het bestuur van de vereniging. Binnen de vereniging is -binnen de kaders die gesteld zijn 

door het bestuur- de materiaalcommissie verantwoordelijk voor de distrubutie en het 

beheer van de kleding. De materiaalcommissie werkt nauw samen met de 

sponsorcommissie met betrekking tot de inkoop- en de sponsoring van de kleding. 

 

Leeftijdscoördinatoren en of trainers en leiders ondersteunen (op verzoek) de 

materiaalcommissie om een goede en praktische uitvoering van het reglement en beleid 

mogelijk te maken. Leiders en trainers zijn verantwoordelijk voor het toezicht op correct 

gebruik tijdens voetbalactiviteiten op de vereniging. Bij niet correct gebruik wordt een lid 

aangesproken door de leider, de trainer en of het bestuur, de sponsor- of materiaal-

commissie.  

 

4. Algemene afspraken 

De hierna volgende algemene afspraken gelden voor de leden.  

- Alle kleding uitgegeven in bruikleen aan de leden is en blijft eigendom van C.V.V. 

Berkel. 

- Het kledingpakket gaat ten minste vier jaar mee.  

- Aan de leden in bruikleen uitgereikte kleding wordt geregisteerd door de 

materiaalcommissie. De registratie door de materiaalcommissie is leidend en 

bindend. 

- Alle kleding die via de vereniging aan de leden in bruikleen wordt verstrekt zal 

worden voorzien van het C.V.V. Berkel clublogo. 

- Een deel van de verstrekte kleding zal worden voorzien van een uniek nummer.  

- Niet eerder dan na definitieve inschrijving van het lid en na akkoord van de 

ledenadministratie wordt aan een het lid kleding verstrekt. 

- Bij het beëindigen van het lidmaatschap van C.V.V. Berkel moet het lid de in 

bruikleen gegeven kleding en tassen inleveren bij de materiaalcommissie. 

- Niet ingeleverde kleding, na beëindiging van het lidmaatschap en of na verzoek van 

de materiaalcommissie, zal op het lid worden verhaald, tenzij hier een geldige 

opgaaf van redenen aan vooraf is gegaan. Dit uitsluitend ter beoordeling van de 

materiaalcommissie. 

- Defect geraakte kleding, buiten normale slijtage, of zoekgeraakte kleding zal op het 

lid worden verhaald, tenzij hier een geldige opgaaf van redenen aan vooraf is 

gegaan. Dit uitsluitend ter beoordeling van de materiaalcommissie. 
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- De leden dienen defect/schade aan- en/of zoekraken van kleding direct te melden 

bij de materiaalcommissie.  

- Op ieder moment kan de materiaalcommissie aan een het lid verzoeken om de in 

bruikleen ontvangen kleding en/of ander materiaal (zoals bijvoorbeeld voetbaltas) 

in te leveren en/of om te ruilen. 

- Een ieder die als een spelend lid geregisteerd staat betaalt per seizoen een 

verplichte financiele bijdrage voor het gebruik van de kleding. Dit bedrag wordt 

gelijktijdig met de contributie betaald. Het bestuur behoudt zich het recht voor 

deze financiële bijdrage te wijzigen, op voorwaarde dat zij de ALV raadpleegt en 

voor zover vereist om toestemming vraagt. 

- Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij achterstand in de contributie van 

het lid geen kleding te verstrekken aan het desbetreffende lid.  

- Het bestuur behoudt zich het recht voor om niet eerder in te stemmen met 

overschrijving van het lid naar een andere vereniging, dan nadat het 

desbetreffende lid de in bruikleen gekregen kleding bij de materiaalcommissie 

heeft ingeleverd. Het tijdig inleveren van de kleding is de verantwoordelijkheid van 

het lid.  

- Ieder spelend lid is verplicht mee te doen aan het kledingplan. Dit houdt in dat de 

verstrekte kleding in bruikleen gebruikt moet worden voor het doel waarvoor de 

kleding is uitgereikt. 

 

5. Specifieke afspraken 

 

- De vereniging schaft voor de verschillende leeftijdsgroepen reserveshirts aan. Per 

leeftijdscategorie zullen een of meerdere wedstrijdtassen met reserveshirts 

beschikbaar zijn. Reserveshirts kunnen worden gebruikt indien een team thuis 

tegen een tegenstander speelt die (deels) in een gelijk overeenkomstig 

wedstrijdshirt voetbalt. Reserveshirt worden door de materiaalcommissie 

uitgereikt of op een wedstrijddag klaar gezet in de commissiekamer. Na afloop van 

de wedstrijd dienen de reserveshirts weer teruggezet te worden in de 

commissiekamer. 

- Het streven is per team maximaal 3 personen in de rol van trainer/coach/leider een 

kledingpakket in bruikleen te verstrekken.  

- Voor het omwisselen van te klein geworden kleding zal de materiaalcommissie een 

‘spreekuur’ houden. Hierover wordt gecomminiceerd via de website van C.V.V. 

Berkel. 
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6. Spelregels voor gebruik van de kleding 

 

- Vanaf de uitreiking van de nieuwe kleding (januari 2023) mogen de leden de oude 

kleding (Kelme) niet meer dragen bij wedstrijd- of verenigingsactiviteiten. Trainen 

in de oude kleding is nog wel toegestaan, mits aan het betreffende team geen 

gesponsorde trainingskleding is verstrekt. 

- De door de vereniging verstrekte kleding is uitsluitend en alleen bestemd voor het 

functioneel gebruik voor, tijdens en na de voetbalwedstrijden en eventuele 

representatieve verplichtingen van de vereniging. Kleding wordt dus niet gebruikt 

in de vrije tijd. 

- In de verstrekte warmlooptrui en warmloopbroek mag niet door de leden worden 

getraind. 

- Voor schade ontstaan op momenten dat het dragen van de kleding niet is 

toegestaan wordt het lid verantwoordelijk gehouden. De vereniging behoudt zich 

het recht voor schadevergoeding te eisen.  

- De wedstrijdshirts of tenues worden na iedere wedstrijd door de leider ingenomen, 

gecontroleerd en in de teamtas gedaan, Na iedere wedstrijd dient de leider erop 

toe te zien dat er geen kleding achterblijft in de kleedkamer. 

- Ten behoeve van de professionele uitstraling, kleiner verliesrisico, behoud van de 

kwaliteit en de kleurstelling gebeurt het wassen volgens de wasvoorschriften. 

Kleding mag NIET in de droger! 

Bij niet nakomen van de wasvoorschriften en het hierdoor ontstaan van afwijkende 

kleurstelling en kwaliteitsverlies is de ontvanger van de kleding verantwoordelijk 

en behoudt de vereniging zich het recht voor schadevergoeding te eisen. De 

eventuele schade komt voor rekening van het lid. 

- Voor niet ingeleverde, kwijtgeraakte of ernstig beschadigde kleding en niet meer te 

gebruiken kleding moet een (schade)vergoeding worden betaald bestaande uit de 

inkoopprijs en de eventueel te maken extra kosten zoals opdrukken van logo en 

sponsornaam. Dit ter beoodeling van de materiaalcommissie. 

- Voor onstane schade aan het wedstrijdshirt en of keeperstenue tijdens de 

wedstrijd, behalve wanneer er sprake is van schuld of nalatigheid, is de speler niet 

aansprakelijk. De schade moet door de leider direct gemeld worden aan de 

materiaalcommissie. 

- De bovenstaande spelregels gelden niet voor de verstrekte wedstrijdsokken en 

wedstrijdvoetbalbroekje. Een paar sokken en een wedstrijdvoetbalbroekje worden 

eenmalig verstrekt aan de leden die zijn geregistreerd op de ledenlijst per januari 

2023 (bij het begin van het nieuwe kledingplan). In geval het voetbalbroekje en de 

sokken in de loop van de tijd te klein zijn geworden of in geval van slijtage of verlies 

dan dient de speler/speelster een nieuw paar sokken en of voetbalbroekje aan te 

schaffen via de webshop. 
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- Bij de overgang van een 8-tal naar een 11-tal moet het lid de verstrekte rugtas  

omgeruilen voor een voetbaltas. De coördinatie hiervan ligt bij de materiaal-

commissie. 

- Bij de overgang van de jeugd naar de senioren moet het lid de verstrekte voetbaltas 

en warmlooppak omruilen voor een ‘nieuwe’ voetbaltas en warmlooppak.  

De coördinatie hiervan ligt bij de materiaalcommissie. 

 

7. Slotbepaling 

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, eventueel na advies 

van de materiaalcommissie en de sponsorcommissie. 

 

 

 

 

WASVOORSCHRIFT C.V.V. BERKEL KLEDING 

➢ Sportkleding wassen op maximaal 30 graden  
➢ Sportkleding dient binnenstebuiten gewassen te worden  
➢ Gebruik bij voorkeur geen waspoeder maar vloeibaar wasmiddel, gebruik ook niet te veel! 
➢ Sportkleding en sokken mogen NIET in de droger! 
➢ Laat sportkleding niet te lang in de wasmand liggen  

www.wassen.nl/wasmachines/waspedia/hoe-was-je-sportkleding 

 

 

http://www.wassen.nl/wasmachines/waspedia/hoe-was-je-sportkleding

