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Kledingcoördinatoren DZC’68 
 

 

 

Omgang met teamkleding en 

andere door DZC’68 verstrekte  

kleding en materialen 
 

 

Aan alle team-leiders, vrijwiligers en overige DZC-ers, 

 

Bij een groeiende vereniging treden vaak wat onduidelijkheden op en zullen ook bepaalde 

gedragsregels moeten worden aangepast aan nieuwe omstandigheden.  Ook wat betreft de door 

DZC verstrekte kleding is er behoefte aan helder omschreven spelregels. Bekeken gaat worden 

of deze onderdeel moeten gaan uitmaken van het Huishoudelijk Regelement van DZC’68. 

 

Het is goed dat iedereen die kleding in bruikleen van DZC’68 heeft zich vooraf realiseerd 

waarom deze regels er zijn en zich bewust is van de eigen verantwoordelijkheid bij het gebruik 

van de kleding.  

 

 

Algemeen. 

 

1. Aan alle spelende leden wordt door de vereniging voor de duur van de competitie een 

wedstrijdtenue ter beschikking gesteld. Hiervoor betalen leden jaarlijks een door de Algemene 

Ledenvergadering vast te stellen bijdrage (de kledingbijdrage). 

 

2. Wedstrijdtenue bestaat uit een voetbalshirt en voetbalshort in de clubkleuren alsmede 1 paar 

voetbalkousen. Per team zal er 1 keeperstenue in een afwijkende kleur ter beschikking worden 

gesteld. 

 

3. Wedstrijdtenues worden verstrekt en geadministreerd per team. De aantallen zijn als volgt 

vastgesteld: 

 Seniorenteams:   17 spelerstenues + 1 keeperstenue 

 Juniorenteams en D-pupillen: 15 spelerstenues + 1 keeperstenue 

 E- en F-pupillenteams:  9 spelerstenues + 1 keeperstenue 

 

4. Ook andere groepen vrijwilligers komen bij DZC’68 in aanmerking om kleding van de 

vereniging in bruikleen te krijgen. Te denken valt aan clubscheidsrechters, trainers, leiders. 

E.e.a. is afhankelijk van de funktie en van beschikbare middelen en zal besloten worden op 

aangeven van de commissievoorzitter waaronder de vrijwilliger ressorteerd. 

 

5. Wanneer er sprake is van gesponsorde kleding kan de vereniging besluiten een of meerdere 

teams uit te rusten met trainingspakken, sporttassen of andere kleding voorzien van het logo 

van de sponsor. 
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6. Voor ALLE ter beschikking gestelde kleding en materialen geldt dat deze eigendom is en 

blijft van DZC’68. 

 

Verantwoordlijkheden. 

 

7. DZC’68 streeft er uitdrukkelijk naar om een ieder die een publiekelijke en officiele funktie 

heeft voor de vereniging als zodanig herkenbaar te laten zijn en te voorzien van passende 

clubkleding. 

 

8. Teamleiders zijn verantwoordelijk voor de aan het team ter beschikking gestelde kleding. 

Dit sluit echter geenszins uit dat de vereniging individuele leden aansprakelijk kan en zal 

stellen voor geleden schade. 

 

9. Nadrukkelijk stelt de vereniging dat deze verantwoordlijkheid niet overdraagbaar is. 

 

10. Voor alle direkt aan vrijwilligers verstrekte kleding is die vrijwilligers zelf verantwoordelijk. 

Ook bij uitlenen van kleding blijft degene aan wie de kleding verstrekt is zelf 

verantwoordelijk. 

 

11. Een ieder wordt geacht op de hoogte te zijn van dit kledingregelement. In ontvangst nemen 

van en gebruik van door verenigingverstrekte kleding betekend automatisch akkoord met dit 

regelement. 

 

 

Verstekking en inname. 

 

12. De vereniging zal zorgdragen voor verstrekking en inname van alle kleding bij aanvang- 

resp. einde van het voetbalseizoen. 

 

13. In principe wordt getracht kleding na het 3
e
 gebruiksjaar te vervangen. Indien nodig worden 

wedstrijdkousen al eerder vervangen, doch niet vaker dan 1x per seizoen. Voor andere 

materialen en kleding geldt dat gekeken wordt naar de mate van slijtage en de 

geldigheidsduur van sponsorcontracten. 

 

14. Zowel verstrekken als innemen van teamkleding vindt plaats per team. Overige kleding 

dient door vrijwilligers persoonlijk te worden ingeleverd danwel afgehaald. 

 

15. Kleding-inname geschied op een vooraf te bepalen datum en tijd. Ballen en andere 

materialen kunnen dan ook worden ingeleverd. De aankondiging wordt verspreid via de 

gebruikelijke communicatie-kanalen. Ook zij die dat niet rechtstreeks ontvangen dienen het 

als aan hen gericht te beschouwen. 

 

16. Spreekt vanzelf dat alles compleet, schoon, droog en gevouwen ingeleverd wordt. Kleding 

die vuil wordt ingeleverd zal op kosten van de verantwoordelijke(n) worden gereinigd en 

indien nodig hersteld of vervangen. 

 

17. Kleding dient persoonlijk door de verantwoordelijke leider te worden overhandigd, waarna 

meteen een eerste visuele inspectie plaatsvind. 
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18. Het verstrekken van kleding vindt ook op een aan te kondigen dag en tijd plaats. Het is 

mogelijk hiervoor een andere dag en/of tijdstip af te spreken. 

 

19. Kleding kan alleen worden afgehaald door de teamleider of de vrijwilliger zelf. Er dient 

voor akkoord en ontvangst te worden getekend. Iemand anders kleding op laten halen is 

NIET mogelijk. 

 

20.  Het ondertekende ontvangstbewijs wordt bewaard en dient als uitgangspunt bij de 

eerstvolgende kledinginname. 

 

 

Gebruik. 

 

21. Alle leden en vrijwilligers worden geacht op een nette en verantwoordlijke manier met 

verstrekte kleding en materialen om te gaan. Hierbij dienen normaal gebruik en hygiene als 

uitgangspunt. 

 

22. Alle vrijwilligers en teams, maar ook de team-leden zullen in gedrag en handelen ervoor 

zorgdragen dat geen schade in welke vorm dan ook wordt toegebracht aan vereniging, 

eventuele sponsors of hun relatie. 

 

23. Ten aanzien van team- en andere kleding en kleding van leiders, trainers en andere 

vrijwilligersgeldt dat deze alleen gedragen zal worden tijdens aktiviteiten van DZC’68. Ieder 

lid kan worden aangesproken op zijn of haar gedrag ten aanzien van het gebruik. 

 

24. Sponsor-uitingen op wedstrijdtenue van DZC’68, DZC’68 trainingskleding, jassen en andere 

sportartikelen welke herkenbaar zijn als DZC’68 kleding of bedoeld zijn als team-artikelen 

waarvoor DZC’68 geen sponsorovereenkomst heeft zijn verboden. 

 

25. In teamverband of als DZC-kaderlid (trainers, leiders, etc.) deelnemen aan aktiviteiten van 

DZC’68 alsmede het betreden van het DZC’68 terrein (velden, kantine) in wedstrijd- of 

trainingskleding of het gebruikmaken van sportartikelen  voorzien van een sponsor-uiting 

waarvoor geen sponsor-overeenkomst door DZC’68 is afgesloten is verboden. Individueel 

aangeschafte (trainings-) kleding valt hierbuiten.  

 

26. Teamleiders worden geadviseerd alle teamkleding in een teamtas te bewaren en niet aan 

individuele spelers of anderen ter beschikking te stellen. Ook dienen zij een administratie te 

voeren van de aan het team beschikbaar gestelde kleding en materialen en het eventueel bij 

toerbeurt wassen te regelen. 

 

27. Richtlijnen en praktische wenken voor de omgang met kleding en materialen zijn via de 

kledingcoordinatoren verkrijgbaar. 

 

28. Kleine mankementen dienen door het lid zelf te worden hersteld en voor eigen rekening.  

 

29. Vermissingen en/of grotere schades dienen zo snel mogelijk bij de kledingcoordinatoren 

gemeld te worden met vermelding van team, naam lid, schade-omschrijving. 

 

30. Hoewel schades en vermissing van kleding onder de verantwoordlijkheid van de teamleider 

of vrijwilliger zelf valt zal per geval getracht worden een passende oplossing te vinden.  
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Voor het gebruik geldt dus in de praktijk: 

 ALLE spullen in de Teamtas, ook de kousen 

 het trainen in wedstrijdtenue en/of wedstrijdkousen is VERBODEN 

 spelers ‘lenen’? geen eigen kleding laten meenemen (van een ander team) 

 wassen van wedstrijdkleding: 

zo snel mogelijk na gebruik en niet heter dan 40 graden; 

verse vlekken zijn beter te verwijderen 

 was gele shirts en blauwe shorts/kousen apart 

 was de kousen NIET binnenstebuiten om zand in de wasmachine te voorkomen 

 in de droger: alleen op lage temperatuur 

 Teamleider checkt wekelijks of alles er is 

 

Sancties 

31. Bij het niet nakomen van het kledingreglemen zal het Hoofdbestuur verzocht worden om 

passende maatregelen te nemen. 

 

32. Individuele vrijwilligers kan het gebruik en in bezit hebben van DZC kleding ontzegd 

worden. 

 

33. Bij niet inleveren van teamkleding vervalt elk recht op vervangende nieuwe kleding. 

  

34. Verlies, diefstal, zoekraken, beschadiging en/of ernstige verkleuring of andere schade 

ontstaan door verkeerde of onzorgvuldige omgang met de kleding zal worden verhaald op 

het DZC-lid. Herstel of vervangingskosten worden in rekening gebracht. Bij onduidelijkheid 

worden de kosten verhaald op het gehele team, de teamleider of de desbetreffende 

vrijwilliger. 

 

35. Wanneer er sprake is van ernstige nalatigheid zal het Hoofdbestuur gevraagd worden 

passende maatregelen te nemen.  

  

Tot Slot. 

Leden en teams worden geacht de belangen van zowel vereniging, team als sponsors te dienen.  

Hiermee doen wij een beroep op een ieders verantwoordelijkheid om DZC’68 ook in haar 

kledingbeleid te steunen zodat alle teams en vrijwilligers er netjes en goedgekleed bijlopen. 

Leden, vrijwilligers maar ook ouders van jeugdleden: we bepalen samen de uitstraling van 

DZC’68 !! 

 

Kledingcoordinatoren DZC’68 

mail: kleding@dzc68.nl 

mailto:kleding@dzc68.nl

