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1. Uitgangspunten 

a. vv Peursum wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen dat zo veel als 

mogelijk alle spelers en teams uniform gekleed zijn. Dit geeft een 

correcte, verzorgde en professionele uitstraling. 

b. Daarnaast is van belang dat het kledingbeleid in overeenstemming is met 

de daarvoor geldende regels waaraan vv Peursum en de spelers zich 

moeten houden (reglementen KNVB). 

c. Uniformiteit kan het beste worden bereikt indien de inkoop en uitgave 

van kleding in één hand is. Hier draagt de kledingcommissie zorg voor. 

d. Uniformiteit kan verder het beste worden bereikt indien het 

(wedstrijd)tenue/de kleding van hetzelfde merk is. Hiervoor dient een 

fabrikant/leverancier te worden uitgekozen die kan garanderen dat een 

bepaalde kledinglijn meerdere jaren achtereen geleverd kan worden. 

e. Alle spelers en speelsters van een team dienen hetzelfde tenue, met 

eventueel een zelfde sponsorbedrukking, te dragen. Dit geldt voor alle 

(KNVB) wedstrijden. Ook als er wordt ingevallen bij een ander team. 

f. vv Peursum is en blijft eigenaar van alle items (tenue, trainingspakken, 

tassen etc.) die in bruikleen ter beschikking worden gesteld aan de 

spelers, ook als deze items door middel van sponsorgelden worden 

aangeschaft. 

g. De kledingcommissie bepaalt welk team kan beschikken over 

(gesponsorde) tenues/items. 
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2. Wedstrijdtenue vv Peursum 

Onze teams zijn het visitekaartje van vv Peursum. Correct en netjes gekleed 

gaan hoort daarbij.  

Het wedstrijdtenue bestaat uit: 

a. rood shirt met het vv Peursum logo op linkerzijde van de borst; 

b. rode sportbroek; 

c. rode sokken. 

Indien een team van vv Peursum een ander wedstrijdtenue dient te dragen 

dan het bovenstaande, zal de teambegeleiding daar zorg voor dragen. Vv 

Peursum stelt hiervoor blauwe reserveshirts ter beschikking. Deze zijn op te 

halen bij iemand van de kledingcommissie. De reservekleding blijft bij de 

vereniging aanwezig en kan aldaar ingeleverd worden om gewassen door de 

teams zelf of via de was service zie hoofdstuk 8. 
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3. Eigendom en bruikleen van tenues, trainingspakken, tassen en andere 

voetbal gerelateerde items 

a. Het clubtenue (shirt, sportbroek en sokken) wordt verstrekt door vv 

Peursum.  

b. Alle tenues, trainingspakken, tassen en andere voetbal gerelateerde 

items zijn eigendom van vv Peursum.  

c. Naast tenues biedt vv Peursum bij enkele teams ook trainingspakken, 

tassen en andere voetbal gerelateerde items in bruikleen aan. Vv 

Peursum is niet verplicht deze zaken aan te bieden. 

d. De kledingcommissie is de enige die nieuwe kleding bestelt voor teams 

en, in overleg, beslist wat er eventueel moet worden vervangen. 
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4. Hoe om te gaan met de in bruikleen verkregen items 

De speler is verantwoordelijk voor de in bruikleen ontvangen items. De 

teambegeleiding ziet er op toe dat spelers met zorg de aan hen 

toevertrouwde items gebruiken.  

a. De kleding van teams worden na iedere wedstrijd geteld en verzameld in 

de bijgeleverde sporttas en gezamenlijk gewassen (op 30 graden en 

binnenste buiten, sokken dienen recht gestroopt te worden). 

b. Voor de jeugd elftallen (uitzonderingen daar) wordt er een schema 

opgemaakt  door de trainer/leider waarbij iedereen om de beurt de 

wedstrijdkleding dient te wassen. (Als ouders niet in staat zijn dit te 

doen, dit overleggen met trainer/leider voor een passende oplossing). 

c. Voor de senioren en dames teams zie (hoofdstuk 8) 

d. De trainer/leider of aanvoerder dient er zorg voor te dragen dat aan het 

einde van het seizoen, voor de zomerstop, de voetbal gerelateerde items 

in goede staat worden ingeleverd bij de kledingcommissie op een 

geplande avond. 

e. Alle in bruikleen gegeven kleding mag alleen gedragen worden tijdens 

activiteiten (de wedstrijddagen) van vv Peursum. Dit geldt ook voor de 

trainingspakken!  

f. Gesponsorde kleding wordt niet uitgeleend en gedragen door anderen. 

g. Kosten bij verlies of beschadiging (uitgezonderd beschadigingen bij 

normaal gebruik) van tenues, trainingspakken en andere voetbal 

gerelateerde items worden in rekening gebracht bij spelers. 
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5. Sponsoring van kleding 

Sponsoring vormt een belangrijke, onmisbare bron van inkomsten voor de 

vereniging. Daar staat tegenover dat vv Peursum haar sponsoren de 

aandacht wil geven die ze verdienen. 

a. Vervangen van kleding: een bestaande sponsor wordt benaderd en de 

kans gegeven om de kleding te vervangen waar zijn logo op staat, daarna 

wordt pas een nieuwe sponsor benaderd.  

b. Voor alle teams van vv Peursum geldt dat als iemand een bedrijf kent dat 

interesse heeft in het sponseren van tenue, trainingspakken of andere 

voetbal gerelateerde items, dit meldt bij de kledingcommissie. 

c. Belangstelling potentiële sponsor wordt door de kledingcommissie 

besproken met de sponsorcommissie. 

d. Sponsorcommissie bespreekt mogelijkheden met de potentiële sponsor. 

e. Het is mogelijk om met meerdere sponsoren gelden ten behoeve van één 

of meerdere van de bij onder 7 te kiezen mogelijkheden ter beschikking 

te stellen. In dat geval zal in onderling overleg bepaald worden op welk 

item het logo van de sponsor gedrukt zal worden. 

f. Kledingcommissie doet de sponsor een voorstel betreffende opdruk, 

verzorgt de bestelling bij de vaste kledingleverancier. 

g. De kledingcommissie benadert de betreffende trainer/ leider of 

aanvoerder in verband met de aflevering aan het team en de 

sponsorcommissie in verband met teamfoto. 
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h. De kledingcommissie zorgt voor bloemen voor de sponsor en zorgt dat er 

een teamfoto in de krant komt. Ook zal er een teamfoto op canvas aan 

de sponsor gestuurd worden. 

i. De levensduur van kleding en tassen is minimaal 3 jaar. De feitelijke 

vervanging wordt mede bepaald door de sponsormogelijkheden en de  

kwaliteit van de kleding en tassen. 
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6. Ingangsdatum 

15 oktober 2015 
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7. Was service 

Iedere leider zorgt dat de vuile was in de kleedkamer in een vuilniszak 

gedaan wordt en vervolgens in de teamtas gedaan wordt. Jullie zetten 

daarna de tas(sen) in het tassenhok beneden bij de trap (niet ervoor, maar 

erin). Syndion kan dit dan zo oppakken op de maandagmorgen.  

Dus geen manden en bakken meer. In een vuilniszak in de teamtas zodat 

Syndion weet waar wat in hoort. De wasvrouw verandert dus in een 

coördinator. Want er wordt in principe niks meer bij Peursum zelf gewassen.  

Als er doordeweeks gevoetbald wordt zorgt de coördinator in 

samenwerking met Syndion dat de was weer op tijd terug is en de volgende 

dag weer gehaald wordt.  Het is de verantwoording van de leider dat de tas 

klaar staat. Als de tas er niet staat wordt hij niet gewassen. 

Alle leiders/ trainers wassen zelf de hesjes. 

 

De coördinator bij Peursum is Leonie Spronk 06-45580648.  

De kosten blijven hetzelfde € 1,-- en € 1,50 voor elftallen met inloopshirts  

per gespeelde speler. 

 

Ingangsdatum is zaterdag 9-9-2017 

 

Nog even een heel dringend verzoek! Sokken recht stropen! Dit voorkomt 

dat er wasmachines kapot gaan door de korrels van kunstgrasvelden.  

 

 



 

 

11 

 

 

 

 

8. Mogelijkheden en kosten 

De kledingcommissie stelt per seizoen in overleg met de sponsorcommissie een  

flyer samen met keuzemogelijkheden en de voor dat seizoen geldende prijzen.  

Voor het seizoen 2017-2018 geldt het navolgende. 

a. (mini’s, F en E pupillen ): € 660,- excl btw; bestaande uit: lange mouw 

shirt, broek, sokken, keeperstenue en teamtas - inclusief bedrukking 

(logo vv Peursum, rugnummer, sponsorlogo op de borst en bedrukking 

teamtas) (9+1 ); 

b. (jeugd A, B, C, D en senioren):  € 995,- excl btw; bestaande uit: korte 

mouw shirt, broek, sokken, keeperstenue en teamtas met wieltjes - 

inclusief bedrukking (logo vv Peursum, rugnummer, sponsorlogo op de 

borst en bedrukking teamtas) (15+1); 

c. trainingspakken (10 stuks): € 660,- excl btw (inclusief nummer, 

bedrukking met logo vv Peursum en sponsorlogo);  

d. trainingspakken (16 stuks): € 995,- excl btw (inclusief nummer, 

bedrukking met logo vv Peursum en sponsorlogo);  

e. rugtassen (10 stuks): € 300,- excl btw (inclusief nummer en logo vv 

Peursum en sponsorlogo); 

f. spelerstassen (16 stuks): € 600,- excl btw (inclusief nummer en logo vv 

Peursum en sponsorlogo); 



 

 

12 

 

g. inloopshirt (gelijk aan reserve-shirt): € 480,-- excl btw (inclusief 

bedrukking sponsorlogo en vv Peursum logo en rugnummer) 

 

 

 

9. Keepershanschoenen 

Voor de keepers van alle teams geld een jaarlijkse vergoeding. Onderstaand 

een lijst voor de vergoeding. 

Senioren €45,-- per jaar 

Junioren € 35,-- per jaar 

Pupillen € 25,-- per jaar 

Bonnetje kan gemaild worden naar kledingcommissie@vvpeursum.nl incl 

het bankrekeningnummer. De vergoeding wordt dan binnen enkele weken 

over gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kledingcommissie@vvpeursum.nl


 

 

13 

 

 

 

 

 

10. Contactgegevens 

 

 

kledingcommissie@vvpeursum.nl 

 

Christiaan Hak 

Marijn Korevaar 

Tom Rietveld 

Ruby Montaban 

Marco Muilwijk 

mailto:kledingcommissie@vvpeursum.nl

