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Kledingfonds Leeuwarder Zwaluwen 2018 e.v.
Leeuwarder Zwaluwen kleding bij jeugdafdeling en
dames
Dit kledingreglement richt zich specifiek op de kleding voor de
jeugdafdeling en damesafdeling.
Leeuwarder Zwaluwen hecht waarde aan een professionele uitstraling en
vindt daarom dat de kleding van spelers en leiders doorlopend
representatief en uniform moet zijn. Dit betekent dat alle kleding centraal
door Leeuwarder Zwaluwen wordt ingekocht en deze als eigenaar de
kleding gedurende ieder seizoen aan spelers en leiders in bruikleen stelt
onder de voorwaarden zoals die beschreven staan in dit kledingreglement.
Om de aanschaf van de kleding en toekomstige vervanging te financieren,
heeft Leeuwarder Zwaluwen een eigen kledingfonds opgericht. Het
kledingfonds haalt de inkomsten deels uit de verplichte bijdrage van leden
die geïnd wordt in september van het betreffende seizoen. Daarnaast
worden inkomsten gegenereerd uit sponsoring en clubacties.
Trainers en leiders voor de jeugd krijgen eveneens kleding ter beschikking
gesteld gedurende de periode dat zij deze functie uitvoeren.
Voor de damesteams is er ook een kledingfonds opgericht. Vanaf het
seizoen 2017 zal de registratie en uitgifte/ inname ook via de
kledingcommissie verlopen.

Welke kleding
Binnen het kledingfonds jeugd zijn twee hoofdgroepen in de kledingsoort
te onderscheiden namelijk de presentatiekleding en het wedstrijdtenue.
Presentatiekleding:
- Presentatiepak1
Wedstrijdtenue:
- Voetbal-/keepershirt met Leeuwarder Zwaluwen logo
- Voetbalbroek/keeperbroek met Leeuwarder Zwaluwen logo
- Voetbaltas (t.b.v. wedstrijdtenues)
- Ballen +ballennet/watertas/bidon
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Het presentatiepak is geen trainingspak! Zie voor juiste omschrijving in het kledingreglement.
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Vanuit budget Leeuwarder Zwaluwen wordt de kleding voor trainers en
leiders ter beschikking gesteld.
Leider/trainers van jeugdteams:
- Jas met kap
Vanuit het kledingfonds dames wordt beschikbaar gesteld:
- Trainingspak
- T-shirt
- Korte broek

Kledingbeheer
Het Algemeen Bestuur van Leeuwarder Zwaluwen heeft de uitvoering en
de registratie van het kledingfonds (jeugd en dames) gedelegeerd aan de
kledingcommissie. Eveneens is de registratie, uitgifte en inname van
kleding met betrekking tot jeugd en dames trainers en leiders bij de
kledingcommissie belegd. In dit deel wordt de kledingcommissie
voorgesteld en tevens een uitleg gegeven hoe het beheer en uitgifte
binnen de vereniging georganiseerd is.

Kledingcommissie
Onder bestuurlijk toezicht zorgt de kledingcommissie voor het beheer van
de kleding. De kledingcommissie wordt aangesteld door het bestuur van
Leeuwarder Zwaluwen. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de
organisatie van de uitvoering van onderstaande taken:
- Het jaarlijks verstrekken van de wedstrijdkleding aan de leiders
- De openstelling van de Leeuwarder Zwaluwen-kledingshop in de
commissiekamer is op donderdagen van 19.30 uur tot 20.30 uur.
- Tweejaarlijkse inventarisatie en beoordeling op representatie en
eventueel vervanging
- Het inkopen van kleding (bestellen, ontvangen, registreren,
optimaal voorraadbeheer)
- Het voeren van een duurzame boekhouding t.a.v. inkopen en
(reparatie)kosten
- Het geven van opdracht van reparatiewerkzaamheden aan derden
- De beantwoording van vragen over de kleding
- Het leveren van een bijdrage aan beleid evaluatie en het aandragen
van verbeteringen
- Toezicht op het naleven van het kledingreglement
Voor seizoen 2017/2018 e.v. bestaat de kledingcommissie uit:
 Bea Rinsma, 06-37567844
 Mariëlle Feenstra, 06-55828335
 Hessel van Tuinen, 06-40155988
Mailen kan naar: bearinsma6@gmail.com
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Kledinguitgifte
Bij aanvang van ieder competitieseizoen verstrekt de kledingcommissie de
wedstrijdkleding aan de leiders die deze kleding gedurende het seizoen
beheren. De teamkleding die aan de leiders verstrekt wordt, bestaat uit
een Leeuwarder Zwaluwen tas met wedstrijdtenues, een watertas, een
bidon, een ballennet en twee ballen.
De presentatiekleding wordt op individueel niveau verstrekt en hiervoor
dient de gebruiker een overeenkomst (bijlage 1) te tekenen waarmee de
gebruiker zich conformeert aan het kledingreglement (pagina 6/7). Bij het
retourneren ontvangt de gebruiker een ontvangstbewijs (bijlage 2). Als er
sprake is van vermissing van of schade aan in bruikleen gegeven
kleding/tas/accessoires door aantoonbare nalatigheid van de gebruiker,
zal de schade op de gebruiker worden verhaald (bijlage 3).
De maat van de shirtjes en broekjes wordt tweemaal per jaar (aanvang
seizoen en winterstop) uiteraard afgestemd op de leeftijd en het postuur
van de jongens/meiden die in het team spelen.
De rol van de leiders is nadrukkelijk om erop toe te zien dat de kleding
representatief is en leden de beschikking hebben over kleding met de
juiste maat en vrij van beschadigingen. Wanneer acute vervanging of
reparatie noodzakelijk is, dient de leider contact op te nemen met de
kledingcommissie.
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Kledingreglement Leeuwarder Zwaluwen
De kleding is eigendom van de vereniging die de kleding in bruikleen geeft
aan de leden. Een professionele uitstraling mag niet gepaard gaan met
onnodige kosten. Leeuwarder Zwaluwen streeft daarom naar zorgvuldig
gebruik van de kleding en heeft hiervoor een reglement opgesteld.
Dit reglement is voor iedere gebruiker van toepassing:
1.

De wedstrijdtenues en presentatiekleding zoals beschreven in
hoofdstuk 1, mogen uitsluitend op de dag van de voetbalwedstrijd
worden gedragen (op weg van huis naar de wedstrijd toe en van de
wedstrijd naar huis terug). Dus nadrukkelijk niet tijdens de training
of privéaangelegenheden. Constatering van onjuist gebruik kan na
waarschuwing leiden tot inbeslagname van de kleding of in rekening
brengen van de aanschafbedragen van de onjuist gebruikte spullen

2.

Het gebruik van de kleding tijdens sponsoractiviteiten vereist
toestemming van het bestuur.

3.

De in bruikleen gestelde kleding dient in officiële staat te blijven.
Het is niet toegestaan om rugnummers, namen, emblemen e.d. op
de kleding aan te (laten) brengen.

4.

Ieder uitgegeven presentatiepak is geregistreerd door de
kledingcommissie en is middels een uniek nummer gekoppeld aan
de uitgifte per team. Het is niet toegestaan dit nummer te wijzigen
of te verwijderen.

5.

Iedere leider van een team is verantwoordelijk voor de door de
Leeuwarder Zwaluwen verstrekte materialen (ballen, ballennet,
voetbalshirt en keepertenue); de leider van het desbetreffende team
tekent voor het bruikleen en is hiervoor verantwoordelijk.

6.

Schade/ vermissing
a. Indien tijdens de wedstrijd schade aan kleding is ontstaan, dient dit
direct na afloop van de wedstrijd door de leider bij de
kledingcommissie te worden gemeld. Voor de schade aan de
kleding, die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal de speler niet
aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld. Dit ter beoordeling aan de kledingcommissie.
b. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te
gaan.
c. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of
onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden de kosten in rekening
gebracht ter waarde van het aanschafbedrag bij de betreffende
speler c.q. ouders of verzorgers.

6

d. Vermissing, wanneer blijkt dat er spullen ontbreken, worden de
kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag bij
de betreffende speler c.q. ouders of verzorgers.
e. Bij vermeende diefstal, zal de kledingcommissie namens de
vereniging aangifte doen bij de politie.
7.

De kleding dient volgens het wasvoorschrift gewassen te worden.

8.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen in overeenstemming
met het clubreglement eenmaal per jaar. Tussentijds vertrek geeft
geen recht op restitutie van de in rekening gebrachte
kledingbijdrage. Daarnaast zal de opzegging van het
clublidmaatschap alleen gehonoreerd worden als de kleding
(onbeschadigd) is ingeleverd. Bij schade of niet inleveren worden de
kosten doorberekend en in het ergste geval kan aangifte worden
gedaan van verduistering van eigendommen.

9.

De leider(s) van een team teken(t)(en) namens het team voor
ontvangst bij de uitreiking van de tenues. Eén ondertekend
exemplaar houdt de leider zelf, het andere wordt gearchiveerd door
de Kledingfonds commissie.

10.

Aan het einde van het voetbalseizoen dienen de leiders ervoor te
zorgen dat de tas met alle kledingstukken en toebehoren wordt
ingeleverd bij de kledingcommissie.

11.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
kledingcommissie of desnoods het bestuur van de Leeuwarder
Zwaluwen.

Ingangsdatum van dit reglement is april 2018. Dit reglement is
vastgesteld in de bestuursvergadering van Leeuwarder Zwaluwen op:
April 2018
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BIJLAGE 1 Bruikleenovereenkomst van de kleding
Naam:
Tel.nr:
E-mailadres:
Nummer van kleding:
BRUIKLEENOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
1. De heer/mevrouw (zie bovengenoemde), leid(st)er
/speler/speelster van een Leeuwarder Zwaluwen jeugdteam: (of
diens wettelijke vertegenwoordiger) hierna te noemen: “gebruiker”;
en
2. Voetbalclub Leeuwarder Zwaluwen, hierna te noemen:
“verstrekker”.
Overwegende dat:
- Leeuwarder Zwaluwen het belangrijk vindt dat alle spelers,
trainers en leiders van de Leeuwarder Zwaluwen uniform,
correct, herkenbaar en representatief gekleed gaan direct
voorafgaande, tijdens en aansluitend aan wedstrijden en
toernooien van de jeugdteams;
- Leeuwarder Zwaluwen een professionele jeugdafdeling en
jeugdopleiding heeft;
Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1: Verstrekking
Verstrekker stelt aan gebruiker beschikbaar: Leeuwarder Zwaluwenkleding. Gebruiker zal tekenen voor ontvangst van deze kleding/tas.
Artikel 2: Gebruik
Deze kleding/tas dient exclusief gedragen/gebruikt te worden bij alle
wedstrijden en toernooien van het eigen team, op de weg ernaar toe en er
vandaan naar huis.
Het is niet toegestaan om deze kleding/tas op enig ander moment te
dragen/gebruiken dan in de vorige zin omschreven.
Artikel 3: Goed huisvader/-moeder
De gebruiker zegt toe met de kleding/tas zorgvuldig om te gaan. De
kleding/tas dient altijd schoon en heel te zijn en correct te worden
gedragen/gebruikt.
Artikel 4: Schade
Bij schade aan de kleding/tas dient zo snel mogelijk contact te worden
gezocht met de verstrekker om een en ander na overleg te laten
herstellen, dan wel de kleding/tas in zijn geheel te vervangen.
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Artikel 5: termijn
Zolang de gebruiker bij/lid van Leeuwarder Zwaluwen is of de taak
uitvoert waarvoor de kleding is verstrekt, kan de kleding/tas worden
behouden. Op het moment dat de gebruiker heeft aangegeven niet meer
bij/geen lid meer van Leeuwarder Zwaluwen te zijn of de functie niet meer
vervult, dient de verstrekte kleding/tas zo snel mogelijk overgedragen te
worden aan de verstrekker. Verstrekker zal een bewijs van ontvangst
afgeven.
Artikel 6: Eigendom
De verstrekte kleding/tas blijft te allen tijde eigendom van Leeuwarder
Zwaluwen.
Artikel 7: Slot
Bij niet naleven van een van deze artikelen, kan de kleding/tas meteen
worden teruggevraagd door de verstrekker. De gebruiker zal op eerste
verzoek de kleding/tas direct inleveren.
Aldus overeengekomen, te Leeuwarden op:..……………………
Gebruiker:

Verstrekker:

Leid(st)er/speler/speelster van: …..

Namens deze,

_______________

________________
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BIJLAGE 2 Retourbewijs van kleding
RETOURBEWIJS KLEDING/TAS
De ondergetekenden:
1. De heer/mevrouw…………………….., leid(st)er/speler/speelster
van het Leeuwarder Zwaluwen team: …… hierna te noemen:
“gebruiker”;
en
2. Voetbalclub Leeuwarder Zwaluwen, hierna te noemen:
“verstrekker”.
Verklaren dat de verstrekte kleding/tas zijnde:
……………………………………………………………………………………….. is teruggegeven
aan Leeuwarder Zwaluwen en ontvangen door “verstrekker”.
Aldus overeengekomen, te Leeuwarden op …………………...

Gebruiker:

Verstrekker:

Leid(st)er/speler/speelster van: …..

Namens deze,

_______________

________________
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BIJLAGE 3 Prijslijst van de kleding en materialen
Deze onderstaande prijzen zijn van toepassing vanaf april 2018. Eventuele
voorgaande prijzen zijn hiermee vervallen.
Item
Presentatiepak (jas/broek)
Voetbaltas
Jeugdleider jas
Voetbal
Ballennet
Watertas
Bidon
Keeperbroek- of keepershirt
Wedstrijd voetbalbroek of shirt
Sweater
T-shirt
Korte broek

Eenheidsprijs
€ 50,(€ 25,-/€ 25,-)
€ 25,€ 50,€ 25,€ 15,€ 15,€ 10,€ 25,€ 25,€ 25,€ 22,50
€ 20,-
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BIJLAGE 4 Wasvoorschriften
Het opvolgen van zorgvuldige wasvoorschriften zorgen er voor een
langere levensduur van de kleding. Daarbij wordt kleurverschil voorkomen
en krijgt de bedrukte kleding de behandeling die het nodig heeft.
Uiteraard is de Leeuwarder Zwaluwen erg tevreden met de mensen die de
wekelijkse wasbeurt op zich nemen, maar wil ook deze mensen op het
hart drukken de onderstaande voorschriften in acht te nemen. De
wasvoorschriften zullen ook in de teamtassen worden geplaatst met een
label.
1. Nieuwe kleding dient de eerste paar wasbeurten apart gewassen te
worden.
2. Maximaal op 40 graden wassen, tenzij anders staat aangegeven.
3. Voor het drogen van de kleding GEEN droogtrommel gebruiken.
4. Vuile kleding niet eerst in de week leggen maar direct wassen.
5. De kleding dient binnenstebuiten gewassen en gecentrifugeerd te
worden zodat de
3. Opdruk beschermd is.
6. De kleding mag niet chemisch gereinigd worden.
7. De opdruk mag in natte toestand niet geborsteld worden.
8. De kleding kan niet tegen wringen en strijken.
9. Wasmiddel ZONDER bleekmiddel gebruiken.
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BIJLAGE 5 Veel gestelde vragen
Mijn kleding past niet, wat moet ik doen?
Je kunt dit aan je leider kenbaar maken en hij zal contact opnemen met
de kledingcommissie.
Krijg ik restitutie van de kledingfonds bijdrage als ik tussentijds
stop met voetballen?
Nee, je krijgt geen restitutie.
Mijn kleding is stuk, wat moet ik doen?
Je kunt dit aan je leider kenbaar maken en hij zal contact opnemen met
de kledingcommissie.
Mijn kleding is zoek
Je informeert je teamgenoten m.b.t. de kleding die je mist. Tevens plaats
je een oproep op de Leeuwarder Zwaluwen site en neem je contact op
met de kledingcommissie met de melding wat er kwijt is.
Ik ben mijn presentatiepak kwijt
Je informeert je teamgenoten dat je een broek en/of jack kwijt bent.
Tevens plaats je een oproep op de Leeuwarder Zwaluwen site (stuur email
naar: onlinemedia@leeuwarderzwaluwen.nl) en informeer je de
kledingcommissie (stuur email naar:bearinsma6@gmail.com) ̀Komt het
niet boven water, dan dient dit vervangen te worden en wordt het bedrag
in rekening gebracht.
Ik stop met voetballen bij Leeuwarder Zwaluwen, wat doe ik met
mijn kleding?
Je levert je kleding in bij de kledingcommissie. Van tevoren maak je dan
een afspraak met deze commissie.
Ik heb wedstrijdkleding gevonden, wat moet ik hier mee doen?
Je informeert je teamgenoten of zij misschien iets missen. Komt het
kledingstuk niet terecht bij de eigenaar, leg het gevonden kledingstuk in
de commissiekamer / bestuurskamer van Leeuwarder Zwaluwen t.a.v. de
kledingcommissie. Betreft het een presentatiepak dan kunnen zij, aan de
hand van de unieke code, de kleding bij het juiste team brengen.
Zitten er ook Leeuwarder Zwaluwen voetbalkousen in het
kledingpakket?
Nee, Leeuwarder Zwaluwen voetbalkousen zitten niet in het
kledingpakket. De sokken met logo zijn te bestellen op de site van
Leeuwarder Zwaluwen onder tab WEBSHOP.
Wat doe ik aan tijdens de training?
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Tijdens trainingen mag geen wedstrijdkleding gedragen worden. Dit geldt
ook voor de keepers.
Met wedstrijdkleding wordt bedoeld:
-

Leeuwarder Zwaluwen Presentatiepak
Leeuwarder Zwaluwen Shirt
Leeuwarder Zwaluwen Broek

Ik heb een andere vraag die hier niet bij staat, wat moet ik doen?
Je kunt het kledingreglement nog eens doorlezen en als je dan nog geen
antwoord hebt gevonden, neem je contact op met de kledingcommissie en
de leden hiervan zullen je zo snel mogelijk antwoord geven. Of mail je
vraag naar bearinsma6@gmail.com en je vraag wordt z.s.m. beantwoord.
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