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Datum 05-02-2021 Versie: 2.0 Definitief 

Document eigenaar Hoofdbestuur v.v. Reiger Boys 

 
Kleding 

• Wedstrijdkleding senioren Vrouwen 

• Wedstrijdkleding senioren Heren  

• Wedstrijdkleding junioren Meiden en Jongens 

• Wedstrijdkleding Kabouters 

• Wedstrijdkleding reserve shirt senioren/junioren 

Leverancier JAKO/SMP sports care – Heerhugowaard 

 
Doel en deelnamen kledingfonds: 

1. Het kledingfonds stelt zich tot doel om elk team van v.v. Reiger Boys te voorzien van een 
correcten uniform clubtenue. 

 
2. De door het kledingfonds verstrekte teamtas bestaat in ieder geval uit: 

o Shirts ( inclusief Reiger Boys logo ) 

o Shorts ( inclusief Reiger Boys logo ) 

o Spelerskousen 

o Keepershirt ( inclusief Reiger Boys logo ) 

o Keepershort ( inclusief Reiger Boys ) 

o Keeperkousen  

Noot: behalve voor de in punt 2 genoemde kleding artikelen, geldt dat voor alle overige 

kleding artikelen en andere artikelen v.v. Reiger Boys in deze gevallen geen eigenaar van de 

aangeschafte artikelen is. 

3.  Deelname aan het kledingfonds is verplicht voor ieder spelend lid van v.v. Reiger Boys. 
 

4. De eigen bijdrage voor het kledingfonds bedraagt in elk voetbalseizoen € 20,00 per spelend 
lid en voor de kabouter bedraagt dit € 10,00 per lid. De eigen bijdrage wordt naast de 
contributie geïncasseerd. Met de betaling van de eigen bijdrage verklaart de gebruiker van 
de beschikbaar gestelde wedstrijdkleding akkoord te gaan met de bepalingen uit dit 
kledingreglement. Ieder volgend seizoen staat het de algemene ledenvergadering vrij ( op 
het voorstel vanuit het bestuur ) de eigen bijdrage voor het kledingfonds aan te passen. 

 
5. De wedstrijdtenues en teamtas is en blijft eigendom van v.v. Reiger Boys en wordt in 

bruikleen aan het team en de spelers/speelsters verstrekt. 
  
6. De wedstrijdkleding mag uitsluitend tijdens voetbalwedstrijden van v.v. Reiger Boys worden 

gebruikt en niet tijdens trainingen, op “straat”of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor 
door het kledingfonds toestemming is verleend. 

 
7. Gebruiker zal geen nummer, namen of andere uitingen op de wedstrijdtenues (laten ) 

bedrukken, schrijven of bevestigen. Kledingfonds bepaald dit i.o.m verschillende commissies.    
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Beheer en organisatie: 
 

1. Het beheer van het kledingfonds wordt verricht door de Kleding Fonds Commissie ( KFC ) : 
kledingfonds@reigerboys.nl 

 
2. De KFC is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering. De begeleiders/trainers 

zijn verplicht de commissie te ondersteunen voor een goede praktische uitvoering. 
 
3. De begeleider/trainer van een voetbalteam neemt de teamtas met wedstrijdtenues aan 

het begin van het seizoen namens het team in bruikleen van de KFC. Bij die uitreiking 
wordt een overzicht verstrekt van de inhoud van de teamtas. Het overzicht dient als basis 
voor de uitgereikte teamtas met wedstrijdkleding en zal voor ontvangst worden 
ondertekend door de begeleider/trainer. Een kopie van het overzicht zal worden 
verstrekt. 

 
4. De begeleider/trainer van een voetbalteam levert na afloop van het seizoen op bekend 

gemaakte datums, de teamtas met wedstrijdtenues in bij het KFC, zoals genoemd in het 
verstrekte overzicht bij uitreiking.   

 
Vermissing, schade en aansprakelijkheid: 
 

1. Indien door het niet in acht nemen van het wasvoorschrift schade aan wedstrijdkleding 
ontstaat, kan de veroorzaker door v.v. Reiger Boys aansprakelijk worden gesteld. Dit is 
na overleg met de begeleider/trainer ter beoordeling aan de KFC.  

 
2. Iedere gebruiker is verplicht zorgvuldig met zijn wedstrijdtenue om te gaan. Bij 

vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van 
wedstrijdkleding, worden ten laste van de gebruiker kosten in rekening gebracht ter 
grootte van de catalogus waarde van de vermiste of beschadigde wedstrijdkleding. Dit 
is ter beoordeling van de KFC. 

 
3. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de wedstrijdkleding is ontstaan, dient dit direct 

na afloop van de wedstrijd door de speler/speelster bij de begeleider/trainer te worden 
gemeld. Deze meldt dit direct bij de KFC van v.v. Reiger Boys. Voor schade aan de 
wedstrijdkleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler/speelster niet 
aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter 
beoordeling aan de KFC die op basis van het advies van de begeleider /trainer zal 
oordelen. 

 
4. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de wedstrijdkleding 

anders dan hiervoor in punt 3 bedoeld, dient de begeleider/trainer dit direct na 
constatering te melden bij de KFC. Of iemand voor vermissing of schade aansprakelijk 
wordt gesteld is ter beoordeling aan de KFC.  

 
5. De shirts dienen bij vermissing op aangeven van begeleider/trainer door de KFC via het 

kledingfonds te worden vervangen c.q aangevuld. 
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6. De shorts en kousen kunnen bij vermissing worden vervangen door ( bij ) bestelling via 

de Webshop voor eigen rekening van de persoon. 
 
7. Aan het einde van het voetbalseizoen levert de begeleider/trainer de teamtas  met alle 

wedstrijdkleding in bij de KFC, ( niet bij de DEMOSHOP ) . Wanneer aan het einde van 
het voetbalseizoen wedstrijdkleding ontbreekt die niet zijn gemeld en / of sprake is van 
niet gemelde schade, worden ten laste van het betreffende team of speler de daaraan   
verbonden koste in rekening gebracht ter hoogte van het catalogus bedrag.  

 
8. In de gevallen waarin dit kledingreglement niet voorziet, beslist het verantwoordelijke 

bestuurlid ( belast met het kledingfonds ) in overleg met de KFC. 
    
 


