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Inleiding
In dit kledingprotocol staan regels voor de voetbalkleding van de jeugd SV De Rijp. Dit
protocol is opgesteld door het kledingfonds.
Wat is het kledingfonds?
1. Het kledingfonds stelt zich tot doel ieder jeugdteam te voorzien van correcte en uniforme
verenigingssportkleding.
2. Het beheer van het kledingfonds wordt verricht door de sponsorcommissie die
rechtstreeks onder het hoofdbestuur valt.
3. Aangelegenheden betreffende het kledingfonds waarin dit protocol niet voorziet worden
besproken in de sponsorcommissie.
Van wie is de kleding?
De kleding is eigendom van SV de Rijp en wordt in bruikleen aan de jeugdspelers verstrekt.
Voetbalkledingpakket SV De Rijp bestaat uit:
Voor veldspelers: een presentatiepak (jas en broek), een wit shirt en een rode broek
Voor de keepers: een presentatiepak, een keepershirt en zwarte keeperbroek.
Je bent een nieuw lid en begint met voetballen
1. Zodra je lid wordt van SV De Rijp krijg je de voetbalkleding van jouw coach.
2. Je betaalt jaarlijks een afgesproken bedrag aan het kledingfonds. De eigen bijdrage per
jeugdspeler bedraagt € 25,- per voetbalseizoen.
3. Privégebruik van het tenue en presentatiepak is niet toegestaan (en ook niet voor trainen
gebruiken.

Je stopt met voetballen
1. Als je stopt met voetballen bij SV De Rijp lever je jouw voetbalkleding in bij jouw coach.
2. Jouw coach levert de kleding in bij SV De Rijp.
3. Er volgt geen terugbetaling vanuit het kledingfonds, ook niet als je halverwege het
seizoen stopt.

De verzorging van jouw kleding
1. Het wassen van de kleding wordt door de ouders/verzorgers verzorgd, tenzij daar andere
afspraken over zijn gemaakt. Alle kleding dient te worden gewassen op max. 40°C
(eventueel met voorwas) en mogen niet in de wasdroger worden gedroogd. Gebruik van
Vanish Oxi Action of Crystal White bij de witte wedstrijdshirts is toegestaan en kan geen
kwaad voor de kleding.
2. Het is verstandig om bij het aan- en uittrekken van de trainingsbroek geen schoenen aan
te hebben.
3. Het is aan te bevelen dat de jeugdspelers zo veel mogelijk in het (wedstrijd)trainingspak
naar het complex komen. De pakken mogen alleen voor en na de wedstrijden gebruikt
worden.

Je bent een kledingstuk kwijt of het is stuk:
Een ieder is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of
beschadiging van de kleding, ten gevolge van onjuist, of onzorgvuldig gebruik worden kosten
in rekening gebracht (€ 25,- voor het shirt, € 15,- voor het voetbalbroekje en € 45,- voor het
(wedstrijd)trainingspak).
1. Je meldt bij jouw coach dat je een kledingstuk kwijt bent of dat het stuk is.
2. Jouw coach zoekt contact met de club en geeft op welk kledingstuk vervangen moet
worden.
3. Aan jouw coach wordt het vervangende kledingstuk uitgereikt. Jouw coach geeft het stuk
daarna aan jou.
4. Jij ontvangt van SV De Rijp een rekening voor het vervangende kledingstuk.

Je bent een sok kwijt of wilt extra sokken:
Je koopt zelf vervangende of extra sokken. SV De Rijp gebruikt sokken van het merk
Macron, type Sonic. Macron heeft een webshop. http://macron-store.nl/overig/kousen/sonickousen.html

Je bent gegroeid en de kleding past niet meer
Aan het einde van het voetbalseizoen wordt alleen niet passende kleding ingenomen om
vervolgens aan het begin van het nieuwe seizoen weer te worden uitgereikt.
1) Je levert jouw voetbalkleding in bij jouw coach en geeft je nieuwe kledingmaat mee aan
de coach.
Je levert in het trainingspak, de shirt en de broek. De sokken hou je.
Bij de kleding stop je een briefje. Op dat briefje staat.
a) Jouw naam
b) Jouw telefoonnummer
c) Jouw emailadres
d) Het team waarin je nu zit
e) De maat van de kleding die je inlevert
f) De kledingmaat die je wenst (X3S, X2S, XS, S , M, L, XL, XXL, XXXL)
2) Jouw coach zorgt voor inlevering oude set bij het kledingfonds van SV De Rijp.
3) SV De Rijp geeft aan jouw coach de gewenste voetbalkleding.
4) De coach geeft jou de nieuwe kleding aan het begin van het nieuwe seizoen.
Tenslotte
Heb je een vraag waar jouw coach geen antwoord op heeft, mail jouw vraag dan naar
kledingfonds@svderijp.nl
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