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Kledingreglement
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1. Inleiding
Dit kledingreglement richt zich op de wedstrijdkleding voor de leden en trainers van CSV de
Leeuwarder Zwaluwen. De 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 de wedstrijdkleding zoveel mogelijk centraal door de Leeuwarder Zwaluwen wordt
ingekocht. In dit kledingreglement staat dit verder uitgewerkt.
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2. Wedstrijdkleding
2.1 Kledingfonds
Voor de senioren heren + dames, junioren en pupillen is een kledingfonds opgesteld. Daardoor hoef je
niet elk jaar een nieuw wedstrijdtenue en presentatiepak te kopen in een grotere maat, maar kun je
een te klein tenue gewoon omruilen voor een grotere. Elk lid betaalt jaarlijks een vaste bijdrage voor
het kledingsfonds.
• De junioren en pupillen betalen jaarlijks een verplichte bijdrage van € 30,- voor het kledingfonds.
Dit bedrag wordt meestal in september afgeschreven (soms wat later in het seizoen). Als je later in
het seizoen instroomt, dan betaal je de € 30,- contant wanneer je de kleding komt ophalen in de
winkel van Voetbalshop in winkelcentrum Zaailand aan het Zaailand 61 te Leeuwarden.
• Voor de senioren geldt dat er een keus is of om € 35,- jaarlijks te betalen voor een nieuw
wedstrijdtenue en presentatiepak of een jaarlijkse bijdrage van € 20,- voor alleen het
wedstrijdtenue. Dit geldt dan voor het gehele team. Ook is er een mogelijkheid voor de
seniorenteams om via sponsoring te voorzien in de financiering waardoor de bijdrage komt te
vervallen. Dit wel in overleg met de kledingcommissie.
Vanuit het kledingfonds wordt de volgende kleding geleverd:
Wedstrijdtenue: voetbal-/keepershirt en -broek met Leeuwarder Zwaluwen logo
Presentatiepak: jack en broek met Leeuwarder Zwaluwen logo
Daarnaast wordt vanuit het kledingfonds per team het volgende materiaal geleverd:
Voetbaltas (voor de wedstrijdtenues)
Ballen, ballennet, watertas en bidon
Bij aanschaf Zwaluwen voetbalkousen; als die te klein of kapot zijn, moet je zelf nieuwe kopen. Dat kan
bij voorkeur via de webshop omdat je daar het inkoopvoordeel van ons als vereniging geniet. Je kunt
vervolgens de bestelde kleding afhalen in de winkel aan het Zaailand of thuis laten bezorgen. Keepers
moeten daarnaast zelf zorgen voor keeperhandschoenen. Ook deze zijn te koop in de webshop
www.zwaluwenshop.nl.
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2.2 Wedstrijdkleding junioren & pupillen
Aan het begin van het seizoen krijgen de pupillen, junioren en eventuele andere seniorenteams die
deel uitmaken van het kledingfonds via hun teamleider een wedstrijdshirt en -broek in bruikleen. Die
lever je aan het eind van het seizoen weer in bij je teamleider.
Daarnaast kun je in de webshop www.zwaluwenshop.nl een presentatiepak (trainingsjack en -broek)
bestellen. Hiervoor heb je je KNVB-nummer nodig (dit staat op de automatische incasso en is ook op
te vragen bij de ledenadministratie, Edwin Brouwer, 058-8443413 of zwaluwenleden@hotmail.com).
Je kunt het presentatiepak omruilen voor een grotere maat zodra het te klein wordt. Dit kun je
aanvragen door een mail te sturen naar info@zwaluwenshop.nl met in elk geval je naam, in welk team
je voetbalt en welke kledingmaat je nodig hebt.
Let op: de tenues mogen niet in de droger. Anders gaat bedrukking eraf of ribbelen. Het
presentatiepak is niet bedoeld om in te trainen; dan slijt het te snel. De kleding moet minimaal 3
seizoenen mee en het moet normaal gesproken ook nog door andere leden worden gedragen. De
invoering van kunstgras heeft eraan bijgedragen dat vooral de trainingsbroeken te snel slijten als ze
ook tijdens trainingen worden gedragen.
Als je stopt met voetballen bij de Leeuwarder Zwaluwen lever je het presentatiepak weer in bij de
kledingcommissie. Je kunt met hen een afspraak maken voor het inleveren van het presentatiepak in
de kantine van de Leeuwarder Zwaluwen door een mail te sturen naar info@zwaluwenshop.nl. Let op:
je wedstrijdtenue lever je in bij je teamleider! Bij schade of vermissing worden er kosten in rekening
gebracht (zie hoofdstuk 3).
Is je wedstrijdtenue te groot of te klein? Dan kun je deze ook omruilen. Dit kun je aanvragen door een
mail te sturen naar info@zwaluwenshop.nl met in elk geval je naam, in welk team je voetbalt en welke
kledingmaat je nodig hebt.

2.3 Wedstrijdkleding Zwaluwen 1 Heren + Dames 1
De kleding van Zwaluwen Heren1 en Dames1 wordt betaald door de Zakenclub. Deze selecties maken
dus geen gebruik van het kledingfonds.

2.4 Wedstrijdkleding overige senioren
Het kledingfonds is met ingang van september 2021 voor alle jeugdteams én alle seniorenteams
(behalve Zwaluwen 1 en Zwaluwen VR1). In het verleden regelden veel seniorenteams zelf hun tenues,
wat leidde tot wisselende en soms ook sterk verouderde wedstrijdtenues. Om te zorgen voor een
uniforme uitstraling en kwalitatieve kleding voor elk Zwaluwenteam vervalt de mogelijkheid om als
team zelf tenues te regelen. Elk seniorenteam (behalve Zwaluwen 1 en Zwaluwen VR1) gaat
meedraaien in het kledingfonds. Als een seniorenteam zelf een shirtsponsor vindt, dan vervalt voor
hen de jaarlijkse bijdrage voor het kledingfonds. Seniorenteams hebben dus twee opties:
a.

Jaarlijks per persoon € 35 te betalen als bijdrage voor het kledingfonds (wedstrijdtenue +
presentatiepak)
b. Een kledingsponsor te vinden die voor 3 jaar de kosten voor het hele team betaalt. De
jaarlijkse bijdrage vervalt dan voor die drie jaar voor de betreffende teamleden.
Als je als seniorenteam een sponsor hebt gevonden, neem dan altijd contact op met de
kledingcommissie via info@zwaluwenshop.nl. Zij zorgen dan voor de bestelling van de nieuwe kleding
met het juiste logo.
Het is niet mogelijk om als team zelf een tenue te bestellen buiten de kledingcommissie om. Als
Leeuwarder Zwaluwen hebben we namelijk afspraken over de kleuren van de kleding, en we hebben
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eveneens een contract met Voetbalshop.nl, waarin is afgesproken dat de hele vereniging voetbalt in
een JAKO-tenue. Daar kunnen we niet van afwijken.

2.5 Kleding voor trainers en teamleiders
Aan trainers en leiders wordt een jas met kap en Leeuwarder Zwaluwen logo ter beschikking gesteld.
Zij krijgen deze jas in bruikleen. Trainers van selectieteams (JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1, JO11-1)
voetbaltechnische jeugdcoördinatoren en het hoofd jeugdopleiding krijgen een trainerspakket.
Trainers en teamleiders worden door de webshop benaderd voor hun jack of trainerspakket; dit kan
dus niet zelf worden aangevraagd.
Wanneer iemand stopt als trainer of teamleider, dan moet de jas weer worden ingeleverd bij de
kledingcommissie. Hiervoor kun je een afspraak maken via info@zwaluwenshop.nl.

2.5 Trainingskleding
Voor trainingskleding, voetbalschoenen, scheenbeschermers en eventueel keeperhandschoenen moet
je zelf zorgen. Hiervoor kun je uiteraard Zwaluwen kleding kopen in de Zwaluwen webshop
www.zwaluwenshop.nl.
De bestelde kleding en accessoires kun je vervolgens, zodra je bericht hebt dat de spullen zijn
geleverd, ophalen bij Voetbalshop Leeuwarden, Zaailand 61 8911 BL Leeuwarden, tijdens de
openingstijden van de Voetbalshop. Je hoeft hier dus geen aparte afspraak voor te maken. Het is wel
belangrijk dat je een mail hebt gekregen dat de bestelling klaar ligt.

3. Kledinguitgifte en -inname
Wedstrijdkleding
Jeugdspelers en eventuele andere seniorenteams die deel uitmaken van het kledingfonds krijgen de
wedstrijdkleding van hun teamleider.
• Bij aanvang van ieder competitieseizoen verstrekt de kledingcommissie de wedstrijdkleding
aan de teamleiders. Zij beheren deze kleding gedurende het seizoen. De teamkleding die aan
de leiders verstrekt wordt, bestaat uit een Leeuwarder Zwaluwen tas met wedstrijdtenues voor
hun team, een watertas, een bidon, een ballennet en twee ballen.
• De teamleiders delen de kleding vervolgens aan de teamleden uit.
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•
•

•

•

De maat van de shirtjes en broekjes wordt tweemaal per jaar (aanvang seizoen en winterstop)
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 dat
de 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.
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 (zie bijlage 1, 2 en/of 3).
Aan het eind van het seizoen leveren alle jeugdspelers en spelers van Vrouwen 1 de kleding
weer in bij hun teamleider. Deze levert vervolgens het complete pakket (wedstrijdkleding in
tas, watertas, bidon, ballennet en ballen) weer in bij de kledingcommissie.

Presentatiekleding
• De presentatiekleding wordt op individueel niveau verstrekt. Jeugdleden kunnen dit bestellen
bij de kledingwinkel via info@zwaluwenshop.nl en op www.zwaluwenshop.nl.
• Elke speler tekent een gebruikersovereenkomst (bijlage 1, 2 en/of 3), waarmee de gebruiker
zich conformeert aan het kledingreglement (zie hoofdstuk 6).
• Bij het retourneren ontvangt de gebruiker een ontvangstbewijs.
• 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 1, 2 en/of 3).
Kleding inleveren
• Aan het eind van het seizoen lever je je wedstrijdtenue weer in bij je teamleider. Aan het begin
van het nieuwe seizoen krijg je je nieuwe wedstrijdtenue (in een zo goed mogelijk passende
maat) weer van je nieuwe teamleider. Ook als je helemaal stopt met voetballen lever je je
wedstrijdtenue in bij je teamleider.
• Het presentatiepak hoef je aan het eind van het seizoen niet in te leveren. Als het pak niet
meer past, dan kun je het via de webshop omruilen voor een grotere maat. Dit kun je
aanvragen door een mail te sturen naar info@zwaluwenshop.nl met in elk geval je naam, in
welk team je voetbalt en welke kledingmaat je nodig hebt. Als je overgaat naar de senioren of
als je stopt met voetballen, dan moet je het presentatiepak weer inleveren bij de
kledingcommissie. Ook hiervoor kun je een afspraak maken door te mailen naar
info@zwaluwenshop.nl.
Kleding kwijt of kapot
Bij verlies of beschadiging van een (deel van) het presentatiepak of een (deel van) het wedstrijdtenue
wordt een bedrag in rekening gebracht van de speler. Voor een missend of beschadigd wedstrijdtenue
wordt € 50,- in rekening gebracht, voor een missend of beschadigd presentatiepak wordt € 100,- in
rekening gebracht. Meld de vermissing altijd bij de kledingcommissie via info@zwaluwenshop.nl. Via
de kledingcommissie krijg je dan beschikking over nieuwe kleding.
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4. Webshop
Kleding bestellen kan in de webshop van de Leeuwarder Zwaluwen: www.zwaluwenshop.nl. Hier kun je
naast trainingskleding ook ander handig Zwaluwen materiaal kopen, zoals sporttassen en handdoeken.
De bestelde kleding en accessoires kun je vervolgens, zodra je bericht hebt dat de spullen zijn
geleverd, ophalen bij Voetbalshop Leeuwarden, Zaailand 61 8911 BL Leeuwarden, tijdens de
openingstijden van de Voetbalshop. Je hoeft hier dus geen aparte afspraak voor te maken. Het is wel
belangrijk dat je een mail hebt gekregen dat de bestelling klaar ligt.

5. Kledingbeheer en kledingcommissie
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.
De kledingcommissie
Onder bestuurlijk toezicht zorgt de kledingcommissie voor het beheer van de kleding. De
kledingcommissie wordt aangesteld door het bestuur van de Leeuwarder Zwaluwen.
De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering van onderstaande
taken:
• Het jaarlijks verstrekken van de wedstrijdkleding aan de leiders;
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•
•
•
•
•
•
•

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 2021/2022 en verder bestaat de kledingcommissie uit:
• Maus de Vries, info@zwaluwenshop.nl
• Mariëlle Feenstra, info@zwaluwenshop.nl

6. Kledingreglement CSV de Leeuwarder Zwaluwen
Voor het gebruik van de kleding uit het kledingfonds geldt een kledingreglement. Alle kleding
is eigendom van de vereniging. Als lid heb je de kleding in bruikleen. Een professionele
uitstraling mag niet gepaard gaan met onnodige kosten. CSV 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.

2.

De wedstrijdtenues en presentatiekleding zoals beschreven in hoofdstuk 2, 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 tijdens
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.
Het gebruik van de kleding tijdens sponsoractiviteiten vereist toestemming van het bestuur.
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

De in bruikleen gestelde kleding dient in officiële staat te blijven. Het is niet toegestaan om zelf
rugnummers, namen, emblemen e.d. op de kleding aan te (laten) brengen.
Elk lid dat gebruik maakt van het kledingfonds is zelf verantwoordelijk voor het bestellen, ophalen
en terugbrengen van het presentatiepak. Ieder uitgegeven presentatiepak is geregistreerd door de
kledingcommissie en is middels een uniek nummer gekoppeld aan de uitgifte per team. Dit
nummer staat over het algemeen op het label in de kleding. Het is niet toegestaan dit nummer te
wijzigen of te verwijderen. Bij ontvangst van het presentatiepak tekent het lid een
gebruikersovereenkomst.
Iedere leider van een team is verantwoordelijk voor de door de Leeuwarder Zwaluwen verstrekte
materialen (ballen, ballennet, voetbalshirts, voetbalbroekjes en keepertenue); de leider van het
desbetreffende team tekent voor het bruikleen en is hiervoor verantwoordelijk.
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.
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.
De kleding dient volgens het wasvoorschrift gewassen te worden.
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.
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.
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.
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kledingcommissie of desnoods het
bestuur van de Leeuwarder Zwaluwen.

Ingangsdatum van dit reglement is 13 september 2021. Dit reglement is vastgesteld in de
bestuursvergadering van Leeuwarder Zwaluwen op 13 september 2021 in Leeuwarden.
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BIJLAGE 1 Bruikleenovereenkomst van de kleding
Bruikleenovereenkomst van de kleding (kledingfonds)
Naam:
_____________________________________________________________________
KNVB nummer: _____________________________________________________________________
Merk:
Jako Champ 2.0
Team:
_____________________________________________________________________

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 CSV de Leeuwarder Zwaluwen, hierna te noemen: “verstrekker”.
Overwegende dat Leeuwarder Zwaluwen het belangrijk vindt dat alle Leeuwarder Zwaluwen’ers uniform, correct,
herkenbaar en representatief gekleed gaan direct voorafgaande, tijdens en aansluitend aan wedstrijden en
toernooien van de jeugdteams; en Leeuwarder Zwaluwen een professionele jeugdafdeling en jeugdopleiding
heeft;
Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Artikel 1: Verstrekking Verstrekker stelt aan gebruiker beschikbaar: een wedstrijdtenue (broekje en shirt) en
een presentatiepak (broek en jack). Het wedstrijdtenue krijgt de gebruiker van zijn/haar teamleider; het
presentatiepak van de kledingcommissie/webshop. Gebruiker zal tekenen voor ontvangst van deze kleding.
Artikel 2: Gebruik Deze kleding 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 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 zorgvuldig om te gaan. De
kleding dient altijd schoon en heel te zijn en correct te worden gedragen/gebruikt.
Artikel 4: Schade en Vermissing Bij schade aan de kleding dient zo snel mogelijk contact te worden
gezocht met de verstrekker om een en ander na overleg te laten herstellen, dan wel de kleding in zijn geheel
te vervangen. Bij te grote schade worden de kosten (nieuwwaarde) doorberekend aan de gebruiker. Ook bij
vermissing van de kleding worden de kosten doorberekend aan de gebruiker. De kosten van het
presentatiepak (broek + jack) zijn € 100. De kosten van het wedstrijdtenue (broekje en shirt) zijn € 50,-.
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 zo snel mogelijk overgedragen te worden aan de verstrekker. Verstrekker zal een
bewijs van ontvangst afgeven.
Artikel 6: Eigendom De verstrekte kleding blijft te allen tijde eigendom van Leeuwarder Zwaluwen. Bij het
niet inleveren van de kleding worden de kosten (nieuwwaarde) doorberekend aan de gebruiker:
presentatiepak (broek + jack), € 100,-. De kosten van het wedstrijdtenue (broekje en shirt) zijn € 50,-.
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 Bruikleenovereenkomst kledingpakket trainer
Bruikleenovereenkomst van de kleding
Naam:
_________________________________________________________________
Trainer:
_________________________________________________________________
Nummer:
_________________________________________________________________
KNVB nummer: _________________________________________________________________

BRUIKLEENOVEREENKOMST KLEDINGPAKKET TRAINER
De ondergetekenden:
1.
De heer/mevrouw (zie bovengenoemde), TRAINER van CSV de Leeuwarder Zwaluwen, hierna te noemen:
“gebruiker”;
en
2.
CSV de Leeuwarder Zwaluwen, hierna te noemen: “verstrekker”.
Overwegende dat Leeuwarder Zwaluwen het belangrijk vindt dat alle trainers van de CSV de Leeuwarder
Zwaluwen uniform, correct, herkenbaar en representatief gekleed gaan direct voorafgaande, tijdens en
aansluitend aan trainingen wedstrijden en toernooien van de veldvoetbalteams;
Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Artikel 1: Verstrekking
Verstrekker stelt aan gebruiker beschikbaar: [opsomming verstrekte kleding]
Gebruiker zal tekenen voor ontvangst van deze kleding.
Artikel 2: Gebruik
Deze kleding dient exclusief gedragen te worden tijdens trainingen, wedstrijden en toernooien van het eigen
team. Het is niet toegestaan om rugnummers of andere uitingen op de kleding aan te brengen.
Artikel 3: Goed huisvader/-huismoeder
De gebruiker zegt toe met de kleding zorgvuldig om te gaan. De kleding dient altijd schoon en heel te zijn
en correct te worden gedragen/gebruikt.
Artikel 4: Schade
Bij schade aan de kleding dient zo snel mogelijk contact te worden gezocht met de verstrekker om een en
ander na overleg te laten herstellen, dan wel de kleding in zijn geheel te vervangen. Bij vermissing of
beschadiging als gevolg van onzorgvuldig of onjuist gebruik, zulks ter beoordeling van de kledingcommissie,
is de trainers/trainster en of ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de geleden schade en zullen de kosten
van vervanging in rekening worden gebracht.
Artikel 5: termijn.
Zolang de gebruiker lid van Leeuwarder Zwaluwen is of de taak uitvoert waarvoor de kleding is verstrekt, kan
de kleding 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 zo snel
mogelijk overgedragen te worden aan de verstrekker. Verstrekker zal een bewijs van ontvangst afgeven.
Artikel 6: Eigendom
De verstrekte kleding blijft te allen tijde eigendom van Leeuwarder Zwaluwen.
Artikel 7: Slot
Bij niet naleven van een van deze artikelen, kan de kleding meteen worden teruggevraagd door de
verstrekker. De gebruiker zal op eerste verzoek de kleding direct inleveren. Indien gebruiker ondanks verzoek
verstrekker de kleding niet inlevert wordt er een bedrag à 660 € (zeshonderd zestig) euro in rekening
gebracht. Indien zich een geschil voordoet ten gevolge van de teruggave van de kleding beslist het bestuur
van de vereniging.

Aldus overeengekomen, te Leeuwarden op: ____________________________
Gebruiker:
______________________________________

Verstrekker:
______________________________________

Trainer:
______________________________________

Namens kledingcommissie,
______________________________________
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BIJLAGE 3 Bruikleenovereenkomst wedstrijdtas
Bruikleenovereenkomst van de materialen
Naam:
______________________________________________________________
Leider:
______________________________________________________________
BRUIKLEENOVEREENKOMST WEDSTRIJDTAS
De ondergetekenden:
1.
De heer/mevrouw (zie bovengenoemde), van CSV de Leeuwarder Zwaluwen hierna te noemen: “gebruiker”;
en
2.
CSV de Leeuwarder Zwaluwen, hierna te noemen: “verstrekker”.
Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1.

Artikel 1: Verstrekking. Verstrekker stelt aan gebruiker beschikbaar: [overzicht verstrekte materialen]
Gebruiker zal tekenen voor ontvangst van deze Materialen.
2. Artikel 2. De bruikleenovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van het seizoen 2021-2022
3. Artikel 3. Namens de gebruiker tekent de leider/trainer/coördinator voor ontvangst van het onder artikel 1
omschreven goed.
4. Artikel 4. Reparaties aan het ter beschikking gestelde materiaal mogen niet zelf worden uitgevoerd. Bij
schade aan het spullen wordt direct contact opgenomen met de verantwoordelijken voor de materialen van
CSV de Leeuwarder Zwaluwen (kledingcommissie@leeuwarderzwaluwen.nl). Zij bepalen namens de eigenaar
hoe het wordt afgehandeld.
5. Artikel 5. De overeenkomst is essentieel een overeenkomst om niet. De gebruikers zullen de eigenaar
evenwel bij verlies een vergoeding betalen. Per vermist item dient een vergoeding betaald te worden.
Die bedraagt voor:
1 wedstrijdshirt: € 35,1 wedstrijdbroekje: € 15,1 wedstrijdbal: € 35,1 waterzak: € 20,6. Artikel 6. De gebruiker verbindt zich er toe het in bruikleen gegeven goed bij het einde van de bruikleen
terug te geven in de staat zoals hij het ontvangen heeft.
7. Artikel 7. Het in bruikleen gegeven goed mag enkel gebruikt worden ten behoeve van wedstrijden. Voor elke
andere bestemming is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar vereist.
8. Artikel 8. De gebruiker verbindt er zich toe het in bruikleen gegeven goed te gebruiken overeenkomstig zijn
bestemming en het te behouden als een goede huisvader.
9. Artikel 9. De gebruiker wordt niet gemachtigd aan het in bruikleen gegeven goed enige aanpassing of
verandering uit te voeren.
10. Artikel 10. De gebruiker mag de rechten en voordelen van het huidige contract niet afstaan aan derden,
tenzij mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
11. Artikel 11. De eigenaar heeft het recht de bruikleenovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke
tussenkomst te ontbinden indien naar zijn oordeel de zaak door de gebruiker niet op zorgvuldige wijze wordt
gebruikt.
12. Artikel 12. De bruikleenovereenkomst eindigt aan het einde van de in de overeenkomst bepaalde duur en
tussentijds indien de gebruiker stopt voor CSV de Leeuwarder Zwaluwen.
Aldus overeengekomen, te Leeuwarden op: ____________________________________________
Gebruiker:
____________________________________________

Verstrekker:
____________________________________________

Leider/Trainer:
____________________________________________

Namens kledingcommissie:
____________________________________________
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BIJLAGE 4 Prijslijst van de kleding en materialen
Items jeugdkleding, o.a.:*
Presentatiepak jas + broek (jeugd)
Voetbalkousen (jeugd)
Keeperbroek lang (jeugd)
Keeperbroek kort (jeugd)
Keepershirt (jeugd)
Sweater (jeugd)
Trainingsshirt (jeugd)
Trainingsshort (jeugd)
Trainingsbroek lang (jeugd)
Rugzak
Voetbaltas junioren
Zomerjas met kap
Winterjas
Bidon

Prijs**
€ 100,€ 10,€ 26,€ 14,€ 35,€ 31,€ 23,€ 12,€ 19,€ 23,€ 34,€ 44,€ 65,€ 4,-

* Dit is slechts een selectie van de beschikbare kleding voor de jeugd. Kijk op www.zwaluwenshop.nl voor meer kleding.
**Deze prijzen zijn van toepassing op peildatum 19 augustus 2021. Kijk voor de meest actuele prijzen en de prijzen voor de
kleding voor senioren op www.zwaluwenshop.nl.

BIJLAGE 5 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nieuwe kleding dient de eerste paar wasbeurten apart gewassen te worden.
Maximaal op 40 graden wassen, tenzij anders staat aangegeven.
Voor het drogen van de kleding GEEN droogtrommel gebruiken.
Vuile kleding niet eerst in de week leggen maar direct wassen.
De kleding dient binnenstebuiten gewassen en gecentrifugeerd te worden zodat de opdruk
beschermd is.
De kleding mag niet chemisch worden gereinigd.
De opdruk mag in natte toestand niet geborsteld worden.
De kleding kan niet tegen wringen en strijken.
Wasmiddel ZONDER bleekmiddel gebruiken.
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BIJLAGE 6 Veel gestelde vragen
Mijn kleding past niet, wat moet ik doen?
Als je wedstrijdkleding niet past, dan kun je dit melden bij je teamleider. Hij/zij zal contact opnemen
met de kledingcommissie en voor een andere maat zorgen. Als je presentatiepak niet meer past, dan
kun je het via de webshop omruilen voor een andere maat. Dit kun je aanvragen door een mail te
sturen naar info@zwaluwenshop.nl met in elk geval je naam, in welk team je voetbalt en welke
kledingmaat je nodig hebt.
Krijg ik geld terug van de kledingfondsbijdrage als ik tussentijds stop met voetballen?
Nee, je krijgt geen geld terug. De kosten voor het tenue zijn immers al gemaakt; dit is al betaald door
de vereniging.
Mijn kleding is stuk, wat moet ik doen?
Als je wedstrijdkleding stuk is, meld dit dan bij je teamleider. Een kapot presentatiepak kun je melden
bij info@zwaluwenshop.nl.
Mijn wedstrijdkleding is zoek
Meld bij je teamgenoten dat je kleding mist en vraag of zij het hebben gezien of mee naar huis
hebben genomen. Als het daarna nog steeds kwijt is, neem dan contact op met de kledingcommissie
(info@zwaluwenshop.nl) met de melding wat er kwijt is.
Ik ben mijn presentatiepak kwijt
Meld bij je teamgenoten dat je kleding mist en vraag of zij het hebben gezien of mee naar huis
hebben genomen. Als het daarna nog steeds kwijt is, neem dan contact op met de kledingcommissie
(info@zwaluwenshop.nl) met de melding wat er kwijt is. Komt het niet boven water, dan moet dit
vervangen worden en wordt het bedrag in rekening gebracht.
Ik stop met voetballen bij Leeuwarder Zwaluwen, wat doe ik met mijn kleding?
•
Je wedstrijdtenue lever je in bij je teamleider.
•
Het presentatiepak lever je in bij de kledingcommissie. Hiervoor kun je een afspraak maken door
te mailen naar info@zwaluwenshop.nl.
Ik heb wedstrijdkleding gevonden, wat moet ik hier mee doen?
Je vraagt je teamgenoten of zij misschien iets missen. Komt het kledingstuk niet terecht bij de
eigenaar, mail dan de kledingcommissie via info@zwaluwenshop.nl. Je kunt dan met hen een afspraak
maken voor het inleveren van het gevonden kledingstuk.
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, www.zwaluwenshop.nl.
Wat doe ik aan tijdens de training?
Tijdens trainingen mag geen wedstrijdkleding gedragen worden. Dit geldt ook voor de keepers. Met
wedstrijdkleding wordt bedoeld:
- Leeuwarder Zwaluwen presentatiepak (jack en broek)
- Leeuwarder Zwaluwen shirt of keepershirt
- Leeuwarder Zwaluwen Broek of keeperbroek
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 dan contact op met de kledingcommissie via info@zwaluwenshop.nl.
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