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1. Doelstelling
De doelstelling van het kledingbeleid van de VV Terneuzen is om alle leden van VV
Terneuzen in een uniforme outfit te presenteren. Op deze manier draagt men bij aan
een verzorgde en professionele uitstraling van de club.

2. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Bestuur
- is verantwoordelijk voor het kledingbeleid.
Kledingcommissie
- is verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van de kleding;
- ziet toe op het correct toepassen van het kledingbeleid;
- doet voorstellen in het kader van het kledingbeleid;
- Doet voorstellen tot vervangen met de daaraan gekoppelde sponsoring en
vraagt hiervoor goedkeuring aan het bestuur
- Laat kleding repareren
- Opereert samen met de sponsorcommissie waarbij de kledingcommissie de
beheermatige rol vervult
- Stelt prioriteiten vast bij de vervanging van kleding
- draagt zorg voor het deugdelijke plannen en begroten van de kledingbehoefte
in samenwerking met het bestuur;
- zorgt voor het bestellen en bedrukken van kleding.
Sponsorcommissie
- is verantwoordelijk voor het werven van sponsors;
- stelt sponsorovereenkomsten op bij sponsoring door derden.
- Opereert samen met de kledingcommissie waarbij de kledingcommissie de
beheermatige rol vervult
Penningmeester
- is verantwoordelijk voor de jaarlijks (te) ontvangen gelden (kledingfonds) en
de aan kleding uit te geven gelden;
- stelt de begroting op per seizoen op basis van de door de kledingcommissie
aangeleverde informatie.

3. Kleding

Wedstrijdkleding
De huisstijl van VV Terneuzen is:
- Een rood-zwart gestreept wedstrijdshirt;
- Een zwarte voetbalbroek;
- Rode kousen met zwarte strepen.

Met wedstrijdkleding wordt dus altijd bedoeld voetbalshirt (via de vereniging) en
voetbalbroek (via de vereniging).
Voetbalkousen dienen zelf aangeschaft te worden volgens de in de specificatie
genoemde voorwaarde (aanschaf via de vereniging).
Bij de E- en F-pupillen wordt aan het tenue een set keepershandschoenen
toegevoegd. Vanaf de D pupillen dienen de keepers zelf voor keepershandschoenen
te zorgen. De vereniging geeft hier geen vergoeding voor.
De levensduur van kleding en tassen is minimaal drie jaar. De feitelijke
vervangingstermijn wordt mede bepaald door de sponsormogelijkheden en de
feitelijke kwaliteit van de kleding en tassen
De 1e selectie kent aanvullende afspraken rondom kledingbeleid. Voor de eerste
selectie zal zoveel mogelijk hetzelfde beleid gevolgd worden. Hier zijn gezien
sponsorbelangen en overige wensen andere afspraken mogelijk.
Iedere speler is verplicht tot het dragen van de voorgeschreven wedstrijdkleding.
Overige (gesponsorde) kleding
Onder sponsorkleding en sponsormaterialen valt alles waarin of waarop de sponsor
zijn naam vermeld of genoemd wordt. Dit zijn onder meer shirts, broeken, jassen,
inloopshirts, tassen etc.
De gesponsorde kleding of materialen dienen te allen tijden gedragen te worden bij
de voetbalactiviteiten, evenals voor en na de wedstrijd. Dit met uitzondering van
wedstrijdshirt en voetbalbroek.
Alle (gesponsorde) in bruikleen gegeven kleding mag alleen gedragen worden
tijdens activiteiten van de VV Terneuzen tijdens wedstrijden.
Reserveshirts
VV Terneuzen schaft reserve-wedstrijdshirts voor iedere categorie aan.
De shirts worden uitgegeven indien de uitspelende club in (bijna) gelijke kleuren
speelt.
Specificatie (wedstrijd) kleding en gesponsorde uitdrukkingen
Omschrijving thuistenue:
- Rood/zwart gestreept shirt met lange mouwen
- VV Terneuzen logo wordt links op de borst van het shirt gedrukt;
- Zwarte broeken met nummer rechts;
- rode kousen met 3 zwarte strepen aan de bovenkant.
Omschrijving keeperstenue:
- Geel;
- Korte en lange broek, zwart, met nummer rechts;
- Zwarte kousen.
Omschrijving reservetenue:
- Blauw/zwart gestreept shirt met lange mouwen .

-

VV Terneuzen logo wordt links op de borst van het shirt gedrukt;
Zwarte broeken, nummer rechts;
rode kousen met 3 zwarte strepen aan de bovenkant.

Rugnummers:
- Type rugnummer en kleur: achterkant shirts zijn rood: witte rugnummers type
Avant Garde Gothic T: http://www.flexfonts.nl/lettertype/Adidas/

Beschikbaar per team:
- aanvoerdersband met logo ‘respect’, keepersbroek lang en kort, keepersshirt,
teamtas ( inclusief geplastificeerd wasvoorschrift ) waterzak + twee bidons,
zeventien shirts, zeventien broeken voor elftallen, twaalf shirts + twaalf
broeken voor zeventallen
Lettertype + grootte
- Grootte van rugnummers, logo, sponsoring etc: lettertype Avant Garde Gothic
T. Sponsoring wordt op de voorkant van het shirt in wit bedrukt. Kan ook op de
achterkant boven het rugnummer in wit . Logo VV Terneuzen heeft dezelfde
grootte als het logo wat nu gehanteerd wordt. Dit geldt ook voor de
sponsoruitingen
Vermiste of kapotte kleding
Ieder lid en ieder team wordt geacht zuinig met de verstrekte kleding om te gaan. De
kosten van vermiste of onzorgvuldig van alle in bruikleen verstrekte kleding worden
aan de betrokken speler in rekening gebracht. Bij niet voldoen van deze rekening
kunnen er sancties volgen zoals genoemd in het sanctiebeleid.
Wanneer kleding gerepareerd dient te worden, moeten deze direct aangeleverd
worden aan de kledingcommissie.
Uitgifte en inname kleding
Aan het begin van het seizoen wordt aan de hand van een inventarisatielijst, die door
de teamleider en kledingcommissie getekend wordt, de kleding uitgegeven.
Aan het eind van het seizoen draagt de teamleider zorg voor de correcte teruggave
van de in bruikleen gegeven kleding aan de kledingcommissie

Was beleid
De wasvoorschriften zoals vermeld in de kleding dient strikt te worden opgevolgd
teneinde schade aan de kleding te voorkomen. Het is niet toegestaan om de shirts
en broeken op individuele basis te wassen.
De kosten voor het wassen van de wedstrijdkleding zijn voor rekening van het team.
De kosten kunnen niet verhaald worden op de vereniging.
Voor de volgende teams zal de kleding centraal bij de VV Terneuzen gewassen
worden
1. Eerste tot en met vijfde selectie
2. Dames elftal
3. Alle reserveshirts

4. Sponsoring
Bestuursbesluit
Er is een bestuursbesluit genomen, zodat voortaan de enige juiste route wordt
gevolgd ten aanzien van het aanbrengen van sponsors.
Voor alle team van VV Terneuzen geldt dat als iemand een bedrijf kent dat interesse
heeft in het sponsoren van een team van VV Terneuzen, hij of zij dit direct meldt bij
de sponsorcommissie. Het betreffende commissielid zal, in samenspraak met de
aandrager en de potentiële kledingsponsor, de wensen inventariseren.
Sponsorkleding
Indien er sprake is van sponsoring door derden wordt tussen de sponsor en VV
Terneuzen een sponsorovereenkomst opgesteld met een looptijd van drie jaar. De
vereniging is en blijft eigenaar van de kleding.
Wie doet wat?
1. Belangstelling potentiële sponsor wordt doorgegeven aan de sponsorcommissie
2. Een lid van de sponsorcommissie bespreekt de belangstelling met de potentiele
sponsor.
3. Is er sprake van sponsorkleding of andere sponsorspullen, dan bespreekt de
sponsorcommissie dit met de kledingcommissie.
4. De kledingcommissie doet de sponsor een voorstel betreffende opdruk, verzorgt
de bestelling bij de vaste kledingleverancier, neemt de bestelde artikelen in
ontvangst en stuurt de factuur, na parafering, door naar de penningmeester.
5. De kledingcommissie benadert de betreffende leider in verband met de aflevering
aan het team en de sponsorcommissie in verband met teamfoto.

