
 
 

Kledingreglement V.V. Warffum 

 

De kleding is eigendom van V.V. Warffum. Omdat de kleding eigendom is van V.V. Warffum 
is het goed om te weten welke regels er gelden bij het gebruik van de kleding. Daarvoor 
hebben we de volgende regels opgesteld:  

 

1.       Elke speler ontvangt van de vereniging een broekje en 
eventueel een trainingspak en kledingtas in bruikleen. Na afloop 
van het seizoen wordt er verwacht dat het trainingspak en 
kledingtas worden ingeleverd bij de leider van het elftal.  

2.      De sokken kunnen tegen inkoopprijs bij de club gekocht 
worden.  

3.       Deze kleding wordt uitsluitend gedragen tijdens de 
wedstrijden die worden gespeeld onder verantwoordelijkheid 
van V.V. Warffum en mag niet worden gebruikt tijdens privé 
omstandigheden. 

4.       Bij verlies moet het betreffende lid de spullen vervangen 
tegen vergoeding. Dat is de prijs van de betreffende kleding 
tegen de op dat moment geldende tarieven. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met kledingbeheer. 

5.       Bij schade of slijtage van de kleding, behalve sokken,  kunt u 
dit aangeven bij de kledingbeheerder; u krijgt een vervangend 
betreffende kledingstuk.   

6.       Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap levert de 
speler ZELF de kleding in bij de kledingbeheerder. Pas na 
inlevering van de kleding kan de contributie worden stopgezet.  



 
 

7.        Wanneer tijdens of aan het eind van het seizoen blijkt dat 
er spullen ontbreken, worden de daaraan verbonden kosten in 
rekening gebracht bij de betreffende speler.  

8.         Zonder toestemming van de kledingcommissie mogen er 
op de kleding geen uitingen, zoals namen, rugnummers, 
emblemen en dergelijke worden aangebracht op de kleding.  

9.          Kleding dient volgens het wasvoorschrift gewassen te 
worden. 

10. De leiders zorgen ervoor dat gecontroleerd wordt of alle 
kleding aanwezig is. Indien spelers niet alle kleding inleveren 
aan het einde van het seizoen geeft de leider dit door aan de 
kledingbeheerder.  

11. De leiders zorgen ervoor dat de shirts centraal (in 1 
wasgang) gewassen worden. Dat kan door één iemand 
gebeuren, bijvoorbeeld tegen vergoeding van de overige 
teamleden, of de leider zorgt voor een roulatiesysteem.  

12. Kleding heeft in principe een levensduur van 3 jaren.  
13. Coachjassen en trainingspakken krijgen de betreffende 

personen in bruikleen en dienen aan het eind van het seizoen 
weer te worden ingeleverd. 

14. Indien een team het uittenue nodig heeft neemt de leider 
contact op met de kledingbeheerder.   

15. De leider van het elftal kan te allen tijde contact opnemen 
met de kledingbeheerder indien er gedurende seizoen 
problemen, vragen of onduidelijkheden zijn m.b.t. de kleding. 


