
Kledingbeleid 
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1. Doelstelling

 1.1 
 De doelstelling van het kledingbeleid van VSV Vreeswijk is om alle leden van VSV Vreeswijk 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

 2.1 Bestuur 
 • Is verantwoordelijk voor het kledingbeleid 

 2.2 Kledingcommissie
 • Is verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van de Sponsorkleding;
 • 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.;
 • Opereert samen met de sponsorcommissie waarbij de kledingcommissie de beheermatige rol vervult;
 • Stelt prioriteiten vast bij de vervanging van kleding;
 • Draagt zorg voor het deugdelijk plannen en begroten van de kledingbehoefte in samenwerking met het  

 bestuur;
 • Zorgt voor het bestellen en bedrukken van kleding.

 2.3 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.

 2.4 Jeugdtrainers en Teammanagers
 • Jeugdtrainers en teammanagers bij de jeugdteams worden in beginsel gekleed in overleg met de   

 Jeugdcommissie;
 • Jeugdtrainers en teammanagers dienen zorgvuldig om te gaan met de in bruikleen gegeven spullen;
 • Bij vroegtijdig stoppen dient alle kleding heel en gewassen ingeleverd te worden bij de Jeugdcommissie;
 • Er wordt in principe één (1) trainer en één (1) teammanager per team gekleed. Hierover wordt overlegd  

 met de Jeugdcommissie.
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3. Kleding

 3.1 Wedstrijdkleding
 De huisstijl van VSV Vreeswijk is:
  • Een wit met blauw gestreept voetbalshirt voorzien van het logo van VSV en van het logo van Ralph Sports  

  (Merk Hummel, type Madrid Lange mouwen, zie foto A)
  • Een witte voetbalbroek met blauwe bies (Merk Hummel, type Burnley Short, zie foto B)
  • Blauwe kousen met witte pijlstrepen (Merk Hummel, type Denmark Sock, zie foto C)
  • Keeperstenue voorzien van het logo van VSV en van het logo van Ralph Sports (Merk Hummel, type Basel  

  keeper set, zie foto D)

 

 Met wedstrijdkleding wordt dus altijd de hierboven getoonde kleding bedoeld. Iedere speler is verplicht tot het 
dragen van de voorgeschreven wedstrijdkleding. Wedstrijdkleding kan individueel worden aangeschaft via de 
webshop https://clubs.deventrade.com/nl/vsv-vreeswijk

 Uiteraard kan er ook worden langs gegaan bij de winkel van onze kledingleverancier Ralph Sports, 
 Het Sluisje 10, 3438 AH Nieuwegein.
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 3.2 Rugnummers en gesponsorde logo’s
 Rugnummers op wedstrijdshirts zijn toegestaan, net als op de overige (gesponsorde) kleding en materialen.
 Logo’s van sponsoren zijn in principe toegestaan mits deze voldoen aan de goedkeuring van de 

kledingcommissie.

 3.3 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.
 Hierin zijn de richtlijnen dat de kleding en/of goederen het liefst blauw/wit gekleurd, en van het merk Hummel 

zijn. Het liefst aangeschaft bij onze kledingsponsor Ralph Sports. 

 3.4 Reserveshirts
 VSV Vreeswijk heeft voor iedere leeftijdscategorie reserve-wedstrijdshirts. De shirts worden uitgegeven indien 

de uitspelende club in (bijna) gelijke kleuren speelt. Heel soms gebeurd het dat er meerdere teams uit dezelfde 
categorie met reserve wedstrijdshirts moeten spelen en in dat geval zal er gekozen worden voor het eerst 
spelende team. Het andere team zal dan met hesjes dienen te spelen welke elk team bij aanvang van het 
seizoen ontvangen heeft.

 De reserveshirts dienen na gebruik afgegeven te worden bij het wedstrijdsecretariaat of in het washok 
geplaatst te worden, vervolgens dient er een e-mail gestuurd te worden naar was@vsvvreeswijk.nl met de 
melding waar er gebruikte kleding staat.

 3.5 Uitgifte en inname van de kleding
 Aan het begin van het seizoen wordt aan de hand van een inventarisatielijst, die door de teammanager 

en kledingcommissie getekend wordt, de kleding uitgegeven. Aan het einde van het seizoen draagt de 
teammanager indien nodig zorg voor de correcte teruggave van de in bruikleen gegeven (gesponsorde) 
kleding en materialen aan de kledingcommissie.

4. Sponsoring

 4.1 Bestuursbesluit
 Er is in het verleden een bestuursbesluit genomen, zodat sinds dat moment de enige juiste route aangeeft en 

wordt gevolgd ten aanzien van het aanbrengen van sponsoren. Voor alle teams van VSV Vreeswijk geldt dat als 
iemand een bedrijf kent dat interesse heeft in het sponsoren van een team van VSV Vreeswijk, hij of zij dit even 
meldt bij de sponsorcommissie via het e-mailadres sponsoring@vsvvreeswijk.nl.

 Het betreffende commissielid zal, in samenspraak met de aandrager hiervan en de potentiële kledingsponsor, 
de wensen inventariseren.
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 4.2 Sponsorkleding
 Indien er sprake is van een sponsoring door derden wordt tussen de sponsor en VSV Vreeswijk een 

sponsorovereenkomst opgesteld. 

 4.3 Wie doet wat?
  • Belangstelling potentiële sponsor wordt doorgegeven aan de sponsorcommissie
  • Een lid van de sponsorcommissie bespreekt de belangstelling met de potentiële sponsor.
  • Is er sprake van sponsorkleding en/of andere sponsormaterialen, dan bespreekt de sponsorcommissie dit  

  met de kledingcommissie.
  • De kledingcommissie doet de sponsor een voorstel betreffende de opdruk, verzorgt de bestelling nadat  

  de factuur volledig betaald is bij de vaste kledingleverancier, neemt de bestelde artikelen in ontvangst.
  • De kledingcommissie benadert de betreffende teammanager in verband met de aflevering aan het team  

  en de sponsorcommissie in verband met de teamfoto.

5. Adressen

 5.1 Handige adressen
  • Kledingcommissie - kleding@vsvvreeswijk.nl
  • Sponsorcommissie - sponsoring@vsvvreeswijk.nl
  • Wascommissie  - was@vsvvreeswijk.nl
  • Kledingleverancier  - Ralph Sports - Het Sluisje 10, 3438 AH Nieuwegein.

6. Slotbepalingen

 6.1 Slotbepaling 1
 In situaties waarin de nota ‘Kledingbeleid VSV Vreeswijk 1.1’ niet voorziet, beslist het 
 hoofdbestuur van VSV Vreeswijk.

 6.2 Slotbepaling 2
 De nota ‘Kledingbeleid VSV Vreeswijk 1.1’ is:
  • Op 27 maart 2019 vastgesteld door het hoofdbestuur van VSV Vreeswijk en
  • Treed per direct in werking, na bekendmaking via de website.
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