Kledingreglement VV Activia
Inleiding
Sinds 2005 werd er door senior- en juniorleden € 1,50 per kwartaal betaald voor het kledingfonds
waaruit vervanging van kapotte of vermiste kleding werd betaald. Dit bedrag bleek niet toereikend
voor de jaarlijkse kosten die gemaakt werden. Tevens omvatte dit kledingfonds geen vastlegging van
kledingkeuze en verstrekking van trainings-/warmloopkleding.
vv Activia heeft gekozen voor een uniforme kledinglijn voor alle spelende leden en begeleiding
(trainers/ leiders/verzorgers) van de vereniging om naar buiten toe uniformiteit uit te stralen.
vv Activia is en blijft verantwoordelijk voor de aanschaf van de tenues. Het regelen, organiseren en
beheren van de kleding kost veel tijd.
Om hierin duidelijkheid te creëren en duidelijke afspraken te maken over taken en
verantwoordelijkheden zijn hierin spelregels afgesproken die zijn vastgelegd in het Kledingplan dat
het voormalige kledingfonds vervangt.
Ingangsdatum
In de extra ALV van 25 mei 2016 hebben de aanwezige leden ingestemd met het Kledingplan dat met
ingang van het seizoen 2016-2017 in werking is getreden.
Werkwijze kledingplan
Ieder spelend lid krijgt een compleet tenue (shirt, broek, kousen, trui en voetbaltas/-rugzak)
uitgereikt. Via het kledingfonds worden de tenues aangeschaft per team/elftal, al dan niet voorzien
van een sponsornaam. In principe voor 3 jaar, maar het kledingcommissie kan besluiten de tenues
voor een langere periode te gebruiken als de staat van de tenues dat toe laat.
Op deze wijze wil vv Activia er voor zorgen dat ieder lid, van F-pupil tot eerste elftalspeler, elk
seizoen wordt voorzien van een uniform tenue. De kleding blijft eigendom van vv Activia en wordt
aan het begin van het seizoen uitgegeven aan de leider. Aan het eind van het seizoen worden alle
tenues weer ingenomen.
De jaarlijkse vergoeding voor het kledingfonds wordt in de vorm van een toeslag op de contributie bij
competitie spelende leden geïnd.
Wedstrijdtenue
Ieder team speelt in een rood/wit gestreept shirt, zwarte broek en rood/witte gestreepte kousen
Het tenue worden aangeschaft door gelden uit het Kledingplan.
vv Activia verstrekt aan ieder team dat deelneemt aan de competitie een tas met clubtenues,
bestaande uit shirt, broek en sokken. Daarnaast ontvangt ieder spelend lid een voetbaltas of rugzak.
Al het materiaal wordt in bruikleen uitgegeven en een ieder is verantwoordelijk voor de goede staat
ervan. Het materiaal is en blijft eigendom van vv Activia.
Kledingcommissie
Het bestuur heeft een kledingcommissie aangesteld. Deze is belast met het toezicht en de
coördinatie van uitgifte en inname van de door de vereniging verstrekte kleding. Tevens om een
passende voorraad te hebben en deze op juiste wijze te beheren.
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Uitgifte
Ieder team zal een basispakket ontvangen deze bestaat uit:





Spelerstenues
Eén keeperstenue
Eén teamtas
Eén aanvoerdersband

Een spelerstenue bestaat uit:
 Shirt
 Broek
 Kousen
 Trui
 Voetbaltas / rugzak
De shirts, broekjes, truien, voetbaltassen / -rugtassen zijn voorzien van een geregistreerd nummer
De kledingcommissie houdt een orderadministratie bij:
 Vastleggen (bij) bestellingen: aantallen, maten, kosten
 Vastleggen team-basispakketten: welk team heeft wat? Dit zal op een lijst aan de leider
worden overhandigd.
In de tas zal tevens een A4 komen waar de wasvoorschriften op beschreven staan.
Gebruik kleding
Alle kleding verkregen en vallend onder dit reglement mag alleen gebruikt tijdens wedstrijddagen en
activiteiten/evenementen waarvoor v.v. Activia dit aangeeft. Dit betekent dat kleding niet gebruikt
mag worden om in te trainen of voor privé-momenten
Inname
Aan het einde van het voetbalseizoen dient de leider er voor te zorgen dat de tassen met alle
kledingstukken en toebehoren erin worden 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 betreffende lid. Bij inlevering beoordeelt de
kledingcommissie de staat van de kleding. Indien er een meningsverschil ontstaat betreffende slijtage
/ beschadiging en de kledingcommissie en het lid komen er onderling niet samen uit zal het bestuur
van de vereniging de beslissende stem hebben.
Beschadiging, verlies of diefstal
Bij vermissing van kleding of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld,
dient de leider dit direct na constatering te melden bij de kledingcommissie. Bij verlies/diefstal of
beschadiging van de kleding is de desbetreffende speler (c.q. team) aansprakelijk. De speler (c.q.
team) zal een vergoeding aan de vereniging dienen te betalen voor het opnieuw aanschaffen van de
vermiste of beschadigde kleding.
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Verantwoording kleding
Het team als geheel is verantwoordelijk voor de kleding. Vermissingen dienen aan het eind van het
seizoen vergoed te worden. Zelf gekochte vervangende kleding of artikelen zullen niet geaccepteerd
worden in verband met het behouden van de uniformiteit. Deze regeling is noodzakelijk om de sets
compleet te kunnen houden zonder extra kosten voor de vereniging.
Beëindiging lidmaatschap
Er vindt geen restitutie plaats van de betaalde kledingtoeslag. Al het materiaal dient direct ingeleverd
te worden bij de leider. Zolang de kleding niet is ingeleverd duurt het lidmaatschap voort en blijft er
contributie verschuldigd. Zie ook het onderwerp “Borgsom”
Borgsom
Bij elk spelend lid is in september 2016 € 15,00 borg geïncasseerd voor het bruikleen materiaal. Bij
nieuwe spelende leden wordt dit bedrag geïncasseerd bij aanmelding. Aan het einde van het seizoen
wordt de borgsom niet teruggestort als het lid spelend lid blijft. Bij beëindiging van het lidmaatschap
wordt de borgsom terugbetaald (ook tussentijds) als het materiaal volledig en in goede staat is
ingeleverd
Financiële verantwoording
Het kledingplan is een financiële voorziening binnen de boekhouding van de vereniging en als
zodanig herkenbaar in de begroting en de jaarrekening. Het kledingplan wordt gefinancierd door een
kledingtoeslag voor spelende leden en de sponsorbijdragen. Elk jaar kan in de ledenvergadering de
hoogte van de kledingtoeslag opnieuw vastgesteld worden.
Wijziging sponsorcontracten
Bij wijziging of beëindiging van sponsorcontracten verzorgt de vereniging vervangende kleding.
Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht bij de spelers.
Kledingcommissie
De commissie bestaat uit Erna Mulder, Arco Bergman, Henry Kobussen en Bas van Solkema
Emailadres: kleding@vvactivia.nl
Meer informatie
Voor een gedetailleerde werking van het Kledinplan wordt verwezen naar de “Werkbeschijving
kledingplan – versie x.x.pdf” waarvan de meest recente versie terug te vinden is op de website
www.vvactivia.nl onder De Club > Downloads.
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