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De Kledingcommissie van cvv Sparta zorgt er voor dat alle spelers en trainers  bij aanvang van het 
seizoen worden voorzien van kleding. Om dit adequaat te laten verlopen werkt de commissie met 
een kledingplan voor de uitgifte en inname van kleding. Ook zijn er regels en afspraken met 
betrekking tot het gebruik van de kleding opgesteld. Deze staan hierna vermeld onder: Reglement 
wedstrijdkleding cvv Sparta.

Bereikbaarheid Kledingcommissie:
Aan eind en begin seizoen:
Om zaken met betrekking tot de in- en uitgifte van de kleding vlot en efficiënt te laten verlopen 
kunnen leiders zich op vooraf gecommuniceerd tijdstip melden bij vooraf door de 
kledingcommissie gecommuniceerde plek in het clubgebouw. 
Gedurende het seizoenen is de kledingcommissie alleen bereikbaar via mail 
kledingcommissie@sparta-enschede.nl. De wijze waarop eventueel bestelde kleding afgehaald kan 
worden, wordt met betrokkene via mailcorrespondentie geregeld.

Aantal uitgangspunten kledingplan:

Uitgifte kleding
– als basis geldt voor een elftal 17 tenues (inclusief keeperstenue), bij een achttal 11 tenues en bij 
een zestal 9 tenues (inclusief keeperstenue), waarbij de teammanager (leider) in ieder geval zelf de 
beschikking houdt over 1, niet uit te delen/ achter de hand te houden, “reserve”-tenue.
Indien een team bij indeling minder dan het aantal (16, 10, dan wel 9) spelers heeft geldt dat het 
aantal tenues overeenkomstig wordt verlaagd
Indien een team bij indeling meer dan het basis aantal (16, 10 dan wel 9) spelers heeft geldt dat 
aantal tenues overeenkomstig wordt verhoogd. 
Tenue bestaat uit: shirt, broek en kousen.
– teammanager(leider) krijgt bij uitgifte een kledinguitgifte en – innamelijst waarop uitgifte op 
naam spelers afgevinkt wordt.
Na de uitgiftedatum is gedurende de eerste twee wedstrijddagen een vertegenwoordiging van de 
kledingcommissie, op een zichtbare en vooraf gecommuniceerde plek, aanwezig in het clubgebouw.
Dit om eventueel kleding te ruilen, etc.

Inname kleding: 
– niet allemaal op 1 avond, uitgangspunt 3 of 4 avonden: onderbouw jeugd, bovenbouw jeugd, 
senioren/selectie. Bij voorkeur op basis van een inleverschema (per half  uur).

Data en tijdstippen van inname en uitgifte van kleding worden tijdig gecommuniceerd.
– teammanager (leider) overlegt bij inname de kledinguitgifte en -innamelijst waarop op naam 
spelers afgevinkt is wat wel en niet bij hem of haar ingeleverd is

Verlies of beschadiging:
Bij verlies van of beschadiging van kleding; na melding bij kledingcommissie kan op een 
overeengekomen tijdstip en plek vervangende kleding worden afgehaald. Uitgangspunt vormt dat 
bij aantoonbare nalatigheid en/of herhaling, conform artikel 7 van het Reglement wedstrijdkleding 
cvv Sparta, kosten in rekening worden gebracht.
De kledingcommissie draagt in dit kader zorg voor een zorgvuldige registratie.
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Kledingvoorraad
De kledingcommissie draagt er zorg voor  dat er ten behoeve van de uitgifte en vervanging per 
leeftijdsgroep een basisvoorraad kleding aanwezig is.

REGLEMENT WEDSTRIJDKLEDING cvv Sparta  Datum: 08-04-2020

ALGEMEEN 
Met ingang van het seizoen 2020-2021 hanteert cvv Sparta een kledingplan dat zorgt dat alle 
spelende leden, begeleiders en trainers uniform en gelijkwaardig gekleed gaan als er wedstrijden 
voor de vereniging worden gespeeld. 

In dit reglement worden de afspraken en regels uit het kledingplan weergegeven die gelden voor het
verstrekken, gebruiken, innemen en vervangen van wedstrijdkleding (en niet standaard) 
wedstrijdpakken* en sporttassen. 

* wedstrijdpakken: trainingspakken welke uitsluitend gebruikt mogen worden bij wedstrijden en 
niet bij trainingen

Het bestuur van cvv Sparta heeft de kledingcommissie verantwoordelijk gesteld voor de planning 
en taken met betrekking tot het kledingplan. De commissie zorgt dat alles naar wens verloopt. 

Van de Jeugd- en seniorencoördinatoren en teammanagers (leiders) wordt verwacht dat zij de 
kledingcommissie ondersteunen bij de uitvoering van het kledingplan en zich houden aan de 
geldende afspraken uit dit reglement. Van de ouders en spelers wordt hetzelfde verwacht. 

Wensen op gebied van kleding kunnen worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur bewaakt 
tevens de algehele voortgang van het kledingplan. Het bestuur is eindverantwoordelijk wat betreft 
de keuzes die worden gemaakt ten aanzien van de kleding en de regels en afspraken die in dit 
reglement zijn opgenomen. 

Disputen of geschillen met leden over het reglement worden door de kledingcommissie aan het 
bestuur voorgelegd. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het oplossen van deze disputen of 
geschillen. 

Voor vragen of zaken met betrekking tot kleding of tassen (door begeleiders, trainers, spelers of 
ouders)   is de kledingcommissie alleen per mail  bereikbaar: 
kledingcommissie@sparta-enschede.nl

AFSPRAKEN 

Voor de wedstrijdkleding en (niet standaard) wedstrijdpakken en sporttassen die worden uitgereikt 
aan spelende leden, trainers en teammanagers (leiders) gelden onderstaande afspraken: 

1. Kleding eigendom van cvv Sparta
Elk team dat onder de vlag van cvv Sparta uitkomt, ontvangt voorafgaand aan het seizoen 
wedstrijdkleding ten behoeve van het spelen van wedstrijden voor cvv Sparta. Deze kleding die 
eigendom van de vereniging is, wordt door de teammanager (leider) van het team aan de spelers 
uitgereikt.

2. Aantal kledingpakketten per team
Elk team heeft recht op het aantal kledingpakketten dat voorafgaand aan een nieuw seizoen door het
bestuur is vastgesteld. De kledingcommissie heeft in overleg met het bestuur bepaald hoeveel 



spelers en keepers per team worden voorzien van een kledingpakket en, afhankelijk van het feit of 
sponsoring hierin voorziet,  hoeveel/welke teammanagers (leiders) of trainers worden voorzien van 
een windjack, wedstrijdpak en/of winterjas.

3. Samenstelling kledingpakket
Het wedstrijdkledingpakket dat voor de spelende leden van cvv Sparta ter beschikking wordt 
gesteld, bestaat uit: shirt, broek, kousen 
en niet standaard:
individueel: wedstrijdpak en voetbaltas.
per team: verzameltas voor kleding.

Voor elke keeper van een team wordt er per jaar 1 set keepershandschoenen verstrekt. 
Per team hebben de trainer(s) recht op een trainingstenue.

4. Extra kleding voor team
Extra kleding die niet tot het kledingpakket behoort, zoals polo’s, warmloopshirts, enz. , kan alleen 
via de kledingcommissie worden besteld. Deze extra kleding wordt ten laste gebracht van/in 
rekening gebracht bij het team.  

5. Nummering en maten kleding
Alleen shirts en (niet standaard verstrekte) sporttassen van een team zijn genummerd. Elk nummer 
op de kleding van het betreffende team correspondeert met een bepaalde kledingmaat. Over het 
algemeen bezit elk team twee tot drie verschillende maten passend bij de leeftijdsgroep waarin men 
speelt. 

Uitgangspunt vormt een qua maten uniforme, bij de leeftijdscategorie behorende, samenstelling van
het pakket.

Teammanagers (leiders ) zijn er voor verantwoordelijk dat de kledingpakketten die ze hebben 
gekregen, goed worden verdeeld over het team. 

Geen enkele speler heeft recht op een bepaald nummer. Laat spelers nooit kiezen welk nummer ze 
willen. 

Het volledig op maat verstrekken van kleding aan spelers van een team is onmogelijk. Het team 
dient zich met de verstrekte kleding en maten te redden. Slechts bij hoge uitzondering kan de 
kledingcommissie besluiten een uitzonderlijke kledingmaat te verstrekken aan een speler. Let wel: 
slechts bij hoge uitzondering! 

6. Kleding alleen voor wedstrijden beschikbaar
De kleding die aan de spelers is uitgereikt, mag uitsluitend voor, tijdens en na voetbalwedstrijden 
van cvv Sparta worden gedragen. 

Tijdens de training of bij andere gelegenheden is het niet toegestaan de kleding te gebruiken. De 
(niet standaard verstrekte) sporttassen mogen wel voor de training worden gebruikt. 

7. Schade of vermissing van kleding (gedurende het seizoen)
Bij schade of vermissing van kledingstukken of loslaten van het logo of de nummering dient een 
speler dit:



– te melden bij de leider: voor het bepalen van een oplossing op de korte termijn (ter overbrugging).
– via mail kledingcommissie@sparta-enschede.nl  bij de kledingcommissie: voor het maken van  
afspraken omtrent vervanging en het bepalen van de overige condities.

Een speler kan bij aantoonbare nalatigheid en/of herhaling, beschadiging of na vermissing van 
kleding of tas aansprakelijk worden gesteld waarna de kosten in rekening worden gebracht. De 
kosten bedragen: shirt (incl. opdruk) € 40,- broek € 10, kousen € 8, broek wedstrijdpak € 25,-        
jas wedstrijdpak € 35,- en sporttas € 35,-. 

Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overgelegd.

8. Was-, droog- en strijkvoorschriften kleding
Shirt, broek, kousen en wedstrijdpak dienen zorgvuldig te worden behandeld, gewassen en 
gestreken volgens de voorschriften. 

Het drogen van de kleding in een wasdroger is NIET toegestaan aangezien de bedrukking loslaat.
Indien door het niet in acht nemen van de was-, droog- en strijkvoorschriften schade aan de kleding 
ontstaat, wordt deze in rekening gebracht bij de betreffende speler. 

9. Inleveren kleding (eind van het seizoen of bij beëindiging lidmaatschap)
Aan het eind van het voetbalseizoen dient de teammanager (leider) van het team er voor te zorgen 
dat de wedstrijdkleding (shirt, broek, kousen en niet standaard verstrekte wedstrijdpakken en tassen 
schoon/gewassen en onbeschadigd worden ingeleverd bij de kledingcommissie. 

Ontbrekende of beschadigde kleding, tassen of bedrukking dient te worden vermeld op het 
‘Inleverformulier’ dat tegelijk met de kleding en tassen moet worden ingeleverd. 

Niet ingeleverde kleding of tassen wordt op basis van een door de kledingcommissie opgestelde 
factuur in rekening (tarieven zie punt 7) gebracht bij de betreffende speler (c.q. ouders/verzorgers) 
of begeleider op basis van de actuele aankoopwaarde. 

Teammanagers (leiders )en trainers leveren aan het eind van het seizoen de kleding eveneens in. 

10. Controle kleding
De kledingcommissie controleert aan het eind van elk seizoen hoe de staat van de diverse 
kledingstukken is en bepaalt welke sportkleding dient te worden vervangen.
 

11. Bestellen van kleding
Kleding die behoort tot het kledingpakket kan alleen door de kledingcommissie bij de leverancier 
worden besteld. 
Extra kleding die een speler of team wenst kan alleen worden besteld via de kledingcommissie.
Afspraken hiertoe kunnen worden gemaakt via kledingcommissie@sparta-enschede.nl.

12. Bedrukking kleding en tassen
De bedrukking van kleding en tassen wordt geregeld door de kledingcommissie. Zonder 
toestemming van het bestuur mogen in verband met verplichtingen naar sponsors op de kleding 
geen teksten worden aangebracht zoals logo’s, namen, emblemen en dergelijke. 

13. Onvoorzien
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur wat er gebeurt. 
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