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1.  Voorwoord 

In dit kledingbeleidsplan wordt het te voeren beleid van BVCB weergegeven en wordt 

duidelijkheid verstrekt over kleding, kleuren, verantwoordelijkheden en te hanteren 

spelregels. Dit plan is voor alle leden te lezen op de website van BVCB.  

 

Waar in dit plan gesproken wordt over kleding wordt de kleding bedoeld waarin BVCB 

wordt vertegenwoordigd: de wedstrijdtenues, presentatiekleding en 

wedstrijdtassen/rugzakken. 

 

BVCB wil als vereniging een professionele uitstraling en daartoe behoort ook uniformiteit 

en herkenbaarheid in de kleding. Met het afsluiten van een substantieel aantal 

sponsorcontracten met ingang van het seizoen 2020-2021 zijn we in dit kader met de 

sponsors overeengekomen deze professionele uitstraling verder vorm te geven, onder 

meer door het voeren van hun bedrijfsnamen op de wedstrijdtenues, presentatiekleding 

en wedstrijdtassen/rugzakken. 

 

Vanzelfsprekend is dit beleidsplan een dynamisch document wat betekent dat het op 

details zou kunnen afwijken van de werkelijkheid. Indien dit het geval is, is het dagelijks 

bestuur hiervan op de hoogte en is dit behandeld in een bestuursvergadering en als 

zodanig vastgelegd in de notulen. 

2.  Algemene afspraken 

2.1 Een kledingpakket gaat ten minste drie en een half jaar mee. Een 

samengesteld kledingpakket (waar de items zijn voorzien van een uniek 

nummer) wordt per speler/speelster uitgereikt bij de start van het seizoen 

en wordt aan het eind van het seizoen voor 1 juli weer ingeleverd met 

uitzondering van het eerste jaar waar de uitreiking na de winterstop van 

2021 zal zijn. 

2.2 Ieder als speler geregistreerd lid betaalt ieder seizoen een verplichte 

financiële bijdrage van € 30,- voor het gebruik van de kleding. Voor de 

periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 is de bijdrage € 15,-.  

2.3 Voor ontvangst en levering wordt door de (ouder/voogd van een) 

speler/speelster het ontvangstformulier BVCB Kledingplan ondertekend. 

Om de kleding in goede staat te houden gaan we uit van een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van spelers, ouders (bij de jeugd) en begeleiding. 

Gedurende het seizoen is de leider per team het eerste aanspreekpunt voor 

het kledingpakket.  

2.4 Alle kleding welke via de vereniging wordt aangeschaft als wedstrijdtenue 

en presentatietenue zal worden voorzien van het BVCB logo.  

2.5 BVCB schaft voor de verschillende categorieën jeugdelftallen en senioren 

blauwe reserveshirts aan. Per categorie zullen er één of meerdere 

wedstrijdtassen met reserveshirts beschikbaar zijn indien een BVCB team 

thuis tegen een tegenstander speelt in een (deels) witte wedstrijdshirt of 

als de scheidsrechter dit beslist. 
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2.6 Ieder als speler/speelster geregistreerd lid is verplicht mee te doen aan het 

Kledingplan. 

2.7 Het kledingpakket zal alleen worden uitgedeeld aan een lid wanneer zowel 

de contributie als de kledingplanbijdrage voor het betreffende seizoen op 

het moment van uitreiken aan BVCB is voldaan. Hiervan kan worden 

afgeweken indien besloten wordt dat de verstrekte kleding na het seizoen 

niet hoeft te worden ingeleverd door de leden dan wel indien afzonderlijke 

afspraken door een lid zijn gemaakt omtrent betaling met het bestuur. 

2.8 Alle kleding is en blijft eigendom van BVCB. 

3.  Kleding: Clubkleuren en termijn kledinglijn 

3.1 De clubkleuren van BVCB bestaan uit wit en blauw, conform de 

beschrijving in het huishoudelijk reglement.  

 

3.2 Bestuursbesluiten omtrent speeltenues zullen door het bestuur bekend 

gemaakt worden via de website en zijn bindend voor alle teams binnen de 

vereniging. 

3.3 Het bestuur streeft ernaar een redelijke termijn te handhaven voor het 

voeren van een kledinglijn. Een redelijke termijn wordt op dit moment 

gesteld op minimaal drie en een half jaar. 

4.  Verantwoordelijkheden 

4.1  Binnen BVCB is - binnen de kaders gesteld door het dagelijks bestuur - de 

Kledingcommissie verantwoordelijk voor de uitvoering, de inkoop en 

distributie van de kleding. 

4.2  Leiders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op correct gebruik, 

onderhoud, uitgave, inzameling en inlevering van alle kleding.  

4.3  Leiders ondersteunen de Kledingcommissie om een goede en praktische 

uitvoering mogelijk te maken. 

4.4  De eindverantwoordelijkheid betreffende het Kledingplan berust bij het 

dagelijks bestuur. 

5.  Kleding inkoop 

Alle kleding die moet worden ingekocht zal worden ingekocht door de 

Kledingcommissie, na akkoord van de bestuurslid Kledingcommissie en de 

penningmeester. 

6.  Sponsoren 

6.1  De kleding zal voorzien worden van logo en/of naam van de betreffende 

sponsor (door de sponsor digitaal aan te leveren in het juiste formaat).  
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6.2  Het dagelijks bestuur zal in overleg met de Sponsorcommissie zorgen voor 

een prijsbeleid wat als gereedschap moet dienen tijdens de onderhandeling 

/afhandeling van sponsoring van teamkleding. 

6.3  Het voeren van een bedrijfsnaam op teamkleding buiten het Kledingplan 

kan uitsluitend met instemming van de Kleding- en Sponsorcommissie. 

7.  Procedure gesponsorde kleding 

7.1  Kleding zal aan het begin van het seizoen worden uitgegeven door de 

Kledingcommissie aan de individuele speler/speelster. De (ouder/voogd 

van een) speler/speelster tekent het ontvangstformulier BVCB Kledingplan. 

Eén ondertekend exemplaar houdt de speler/speelster zelf, het andere 

wordt gearchiveerd door de Kledingcommissie. 

7.2  Aan het einde van het seizoen zullen de spelers de kleding inleveren bij de 

leider, op een vooraf overeengekomen tijdstip. Niet ingeleverde kleding zal 

op de individuele speler(s) worden verhaald, tenzij hier een geldige opgaaf 

van redenen aan vooraf is gegaan. Dit ter beoordeling aan de 

Kledingcommissie. 

7.3  Inleveren van de kleding aan het eind van het seizoen dient door de leider 

gedaan te worden met een schriftelijk opgave van welke kledingstukken 

aan vervanging toe zijn. 

7.4  Defect ingeleverde kleding, buiten normale slijtage, zal op de individuele 

spelers worden verhaald, tenzij hier een geldige opgaaf van redenen aan 

vooraf is gegaan. Dit ter beoordeling aan de Kledingcommissie. 

8.  Spelregels voor gebruik van de kleding  

8.1 Indien wordt overgegaan op de nieuwe kledinglijn zullen de 

wedstrijdtenues, presentatiekleding en wedstrijdtassen in oude stijl/kleuren 

niet meer gedragen/gebruikt worden.  

8.2 Bij de selectieteams worden de wedstrijdshirts of tenues na iedere 

wedstrijd door de leider (of een andere met de leider overeengekomen 

persoon) ingenomen, gecontroleerd en in de teamtas gedaan. Na iedere 

wedstrijd dient de leider (of een andere met de leider overeengekomen 

persoon) erop toe te zien dat er geen kleding achterblijft in de kleedkamer.  

8.3 Ten behoeve van de professionele uitstraling, kleiner verliesrisico, behoud 

van kwaliteit en kleurstelling gebeurt het wassen volgens de daartoe 

bestemde wasvoorschriften. Kleding mag NIET in de droger! 

 

8.4 Bij niet nakomen van de wasvoorschriften en hierdoor verklaarbaar verlies 

van kleurstelling en/of kwaliteit, is dit de verantwoording van de 

speler/speelster zelf. De kosten komen ten laste van de speler/speelster. 

8.5 De door de vereniging verstrekte kleding is uitsluitend en alleen bestemd 

voor het functioneel gebruik voor, tijdens en na de voetbalwedstrijden en 
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eventuele representatieve verplichtingen van BVCB, dus NIET in vrije tijd. 

Voor ontstane schade tijdens vrije tijd is de speler zelf aansprakelijk. 

8.6 Voor niet ingeleverde, kwijtgeraakte of ernstig beschadigde en niet meer te 

gebruiken kleding moet een vergoeding worden betaald van de 

verkoopprijs en de eventuele extra kosten van opdrukken logo, 

sponsornaam en rugnummer volgens de prijslijst bij 8.11. 

8.7 Voor ontstane schade tijdens de wedstrijd - behalve wanneer sprake is van 

schuld of nalatigheid – is de speler niet aansprakelijk. De schade wordt 

gelijk aan de leider gemeld. De leider informeert z.s.m. de 

Kledingcommissie en de Kledingcommissie zorgt voor vervanging. 

8.8.1 Aan het einde van het seizoen- op een vooraf overeengekomen tijdstip – 

zorgen de leiders ervoor dat de tassen met alle kledingstukken – gelijk aan 

de inventarisatie lijst bij de start van het seizoen met uitzondering van de 

sokken – worden ingeleverd bij de Kledingcommissie. 

8.8.2 Bij beëindiging van het lidmaatschap is de speler/speelster verplicht direct 

de kleding in te leveren bij de Kledingcommissie.  

8.9 Wanneer blijkt dat er spullen ontbreken, worden deze ten laste van de 

speler/speelster gebracht. De leider ziet erop toe dat alle verstrekte spullen 

weer worden ingeleverd. Bij het ontbreken van spullen draagt de leider er 

zorg voor dat hij/zij zich tot het uiterste inspant om de spullen in te 

leveren. 

8.10 De opgestelde spelregels in de artikelen 7.2, 7.3, 7.4 en 8.9 gelden niet 

voor sokken. Sokken worden éénmalig geleverd aan een speler/speelster. 

In geval van slijtage of verlies dient de speler/speelster een nieuw paar 

sokken van het Kledingplan aan te schaffen. 

8.11 Kosten aanschaf kapotte, verloren of niet ingeleverde kleding (incl. BVCB 

logo en/of sponsorbedrukkingen): 

Item Prijs incl. BTW 

Wedstrijdshirt* € 29,95 

Wedstrijdshort € 14,95 

Sokken € 11,95 

Keepershirt € 34,95 

Keepershort zonder padding € 14,95 

Keepershort met padding € 19,95 

Presentatiepak jas € 39,95 

Presentatiepak broek € 26,95 

Softshell jacket € 54,95 

Rugzak € 27,95 

Wedstrijdtas € 29,95 

*Meerprijs rugnummer € 4,50 

 

8.13 In de gevallen waarin dit beleidsplan niet voorziet, beslist het dagelijks 

bestuur. 
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A1. Voorwoord 

Het Kledingplan voorziet de begeleiding van een team (trainer/coach/leider) van 

presentatiekleding. Presentatiekleding bestaat uit: coachjas, presentatiepak jas en 

presentatiepak broek. 

A2.  Algemene afspraken 

 

A2.1 Per team krijgen max. 2 personen een kledingset kosteloos in bruikleen 

 gedurende de periode dat hij/zij een rol als trainer/coach/leider vervult binnen 

 een team van BVCB. Alle kleding blijft eigendom van BVCB. 

 

A2.2 Voor ontvangst en levering van de kledingset wordt door de trainer/coach/leider 

 het ontvangstformulier BVCB Kledingplan ondertekend.  

 

A2.3 De presentatiekleding is alleen bestemd voor het functioneel gebruik voor, 

 tijdens en na de voetbalwedstrijden, trainingen en eventuele representatieve 

 verplichtingen van BVCB, dus NIET in vrije tijd. 

 

A2.4 Zodra een trainer/coach/leider zijn/haar activiteiten stopt voor een team, dan 

 moet de kledingset direct worden ingeleverd bij de Kledingcommissie. 

 

A2.5 Bij niet nakomen van de wasvoorschriften en hierdoor verklaarbaar verlies van 

 kleurstelling en/of kwaliteit, is dit de verantwoording van de trainer/coach/leider. 

 De kosten hiervan komen ten laste van de trainer/coach/leider. 

 

A2.6 Voor niet ingeleverde, kwijtgeraakte of ernstig beschadigde en niet meer te 

 gebruiken kleding moet een vergoeding worden betaald van de verkoopprijs en de 

 eventuele extra kosten van opdrukken logo, sponsornaam volgens de prijslijst bij 

 A2.8. 

 

A2.7 Wanneer blijkt dat er één of meerdere items ontbreken, worden deze ten laste 

 van de trainer/coach/leider gebracht. 

 

A2.8 Kosten aanschaf kapotte, verloren of niet ingeleverde kleding (incl. BVCB logo 

 en/of sponsorbedrukkingen): 

 

 

  

Item Prijs incl. BTW 

Parka Coach jacket € 69,95 

Presentatiepak jas € 39,95 

Presentatiepak broek € 26,95 


