Kleding RKVV Haelen 2017-2020
Beleid en uitvoeringsafspraken
Doelstelling
RKVV Haelen wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen dat de
gehele vereniging met een uniforme outfit (wedstrijdkleding)
rondloopt/speelt. Dit geeft een correcte, verzorgde, herkenbare en
professionele uitstraling.
Ieder spelend RKVV Haelen-lid krijgt dan ook het wedstrijdshirt tijdens de wedstrijd
in bruikleen.
De broek en sokken moeten via de club aangeschaft worden. Deze aanschaf van
broek en sokken via de vereniging is een verplichting. Het gaat om egale zwarte
broeken en sokken, met alleen daarop het kleine merklogo “Jako”.
Aanvullende kleding, zoals warmloopshirts, trainingspakken, hoodies, kleding
voor kaderleden, wordt door de verenging verzorgd, zo mogelijk gesponsord. Hoe
deze kleding eruit ziet en welke (sponsor)namen c.q. logo’s erop vermeld worden is
aan het bestuur na overleg met sponsorcommissie, sponsor en eventueel betrokken
leden. Deze kleding blijft eigendom van de vereniging (met uitzondering van vrijwillig
via de club aan te schaffen en te betalen hoodie en trainingspak) en moet elk jaar op
het einde van het seizoen ingeleverd worden. Voor aanvang van het seizoen wordt
het weer verstrekt aan de leden die dan daarvoor in aanmerking komen.
Kleding voor jeugdkader, zoals polo’s en jacks wordt eveneens, al of niet
gesponsord, door de vereniging aangeschaft en blijft eigendom van de vereniging.
Deze kleding mag alleen gedragen worden bij verenigingsactiviteiten. Bij beëindiging
van de functie moet de kleding bij de vereniging ingeleverd worden.
Uniforme kleding voor kantinepersoneel wordt eveneens, al of niet gesponsord,
door de vereniging aangeschaft en blijft eigendom van de vereniging. Deze kleding
mag alleen gedragen worden bij verenigingsactiviteiten en is verplicht bij van tevoren
ingeplande kantinedienst. Bij beëindiging van de functie moet de kleding bij de
vereniging ingeleverd worden.
Door een centrale inkoop door de vereniging is de prijs-kwaliteitverhouding zodanig
zijn dat aanschaf via de vereniging vanzelfsprekend is en daardoor verplicht kan
worden gesteld. De vereniging is ervan overtuigd dat de kwaliteit van de kleding
goed is.
Een wens is de invoering van uniform tenue op langere termijn verenigingsbreed te
laten geschieden. We kiezen stapsgewijs eerst voor invoering voor alle jeugdleden.
Uitgangspunten kledingbeleid
Met wedstrijdkleding wordt bedoeld voetbalshirt, voetbalbroek en voetbalsokken.
Shirts: De levensduur van de wedstrijdshirts is minimaal 4 jaar. Deze shirts blijven als
wedstrijdshirts bij elkaar en gaan niet mee naar de spelers thuis. Vernieuwing wordt
centraal door de vereniging uitgevoerd, al niet via een sponsorcontract.
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Broek en sokken: De broek en sokken zijn en blijven eigendom van de leden.
Vernieuwing moet door de leden zelf gedaan worden.
Het bestuur zal een sponsorovereenkomst aan gaan met een kledingaanbieder. Daar
staan verplichtingen tegenover op het gebied van afname door de vereniging,
alsmede gegarandeerde leverjaren en te voeren merken en modellen door de
leverancier.
De tussenpersoon/sportzaak fungeert als schakel tussen de fabrikant en de
‘kledingcoördinator algemeen’ van de club. Hij voorziet de levering van een factuur
Organisatie bij de uitvoering:
Sponsorcommissie: Deze is verantwoordelijk voor het werven van sponsors en het
vastleggen van afspraken in een sponsorovereenkomst.
Kledingcoördinator algemeen: Deze is op verenigingsniveau actief en is lid van de
sponsorcommissie. Hij/zij voert onderhandelingen met leveranciers en legt
contracten voor aan het bestuur. Hij/zij coördineert de aanvragen en de
binnengekomen kleding. Hij/zij doet – als het beleid verenigingsbreed is ingevoerd –
de bestellingen bij de leverancier en zorgt voor de in ontvangstname en financiële
afhandeling. Tevens is de ‘kledingcoördinator algemeen’ verantwoordelijk voor het
doen van voorstellen in het kader van het kledingbeleid, het aandragen van sponsors,
eventueel via de sponsorcommissie en voor het opstellen en afsluiten van nieuwe en
/of verlengde sponsorcontracten.
Kledingcoördinator jeugd: Hij/zij zorgt voor de bestel- en betaalmogelijkheden voor
de jeugdleden. Zolang de uitvoering van dit kledingbeleid alleen bij de jeugdafdeling
draait kan de jeugdcoördinator – in samenspraak met de ‘kledingcoördinator
algemeen’ voor de totale uitvoering zorgdragen, waaronder de bestelmogelijkheid,
de betaling door de spelers/ouders alsmede de levering aan de spelers/ouders.
Tevens is hij/zij eindverantwoordelijk voor de jaarlijkse uitgifte en inname van de in
bruikleen verstrekte kleding. De kledingcoördinator kan men via email bereiken.
Kledingcoördinator senioren: Hij/zij zorgt voor de bestel- en betaalmogelijkheden
voor de seniorleden vanaf het moment dat dit beleid ook daar van toepassing is.
Tevens is hij/zij eindverantwoordelijk voor de jaarlijkse uitgifte en inname van de in
bruikleen verstrekte kleding. De kledingcoördinator kan men via email bereiken.
Bestelsysteem:
Goede informatieverstrekking naar spelers en ouders;
Nieuwe leden tekenen op het lidmaatschapsinschrijfformulier bij aanmelding
voor deelname aan dit systeem;
Zicht- en pasmodellen moeten aanwezig zijn’
Bestelformulieren moeten aanwezig zijn; ook via de site bereikbaar
Bestelmogelijkheden worden de eerste keren nog centraal georganiseerd op het
sportpark;
Uitlevering aan de spelers/ouders vindt de eerste keren ook centraal plaats op
het sportpark
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De ‘kledingcoördinator jeugd’en ‘kledingcoördinator senioren”
inventariseren/coördineren de jaarlijkse uitgifte/aanvragen/inname van in bruikleen
verstrekte kleding bij de trainers/spelers en stelt de ‘kledingcoördinator algemeen’ op
de hoogte van vermissingen. Tevens wordt een kopie van de bruikleenformulieren
aan het begin van het seizoen overhandigd aan de ‘kledingcoördinator algemeen’.
Indien broek of sokken vervangen moeten worden, kan de speler/ouder die
bijbestellen bij de kledingcoördinator jeugd of senioren.
Sponsorcontracten
Indien sprake is van sponsoring van wedstrijdshirts door derden wordt er altijd door
de sponsorcommissie en de sponsor een sponsorovereenkomst opgesteld, volgens
de bij RKVV Haelen geldende regels en procedures. Onderhands geregelde
overeenkomsten waarbij de zaken buiten de sponsorcommissie om zijn geregeld,
worden door het bestuur niet getolereerd. Voor overige spullen zoals
trainingspakken, tassen, en dergelijke, geldt aanmeldingsplicht bij de
sponsorcommissie en akkoord bevinding hiervan door de sponsorcommissie.
Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend bij de ‘kledingcoördinator algemeen’.
De ‘kledingcoördinator algemeen’ en de sponsorcommissie, zijn de enigen die
kleding bestellen en bepalen wat er eventueel vervangen c.q. aangevuld moet
worden op basis van het kledingbeleid.
Hoe te handelen als een bedrijf jouw elftal wil sponsoren met kleding en/of
andere spullen?
Sponsors zijn erg belangrijk voor RKVV Haelen en heel leuk voor je team. Sponsoring
vormt een belangrijke, onmisbare bron van inkomsten voor de vereniging en daar
staat tegenover dat RKVV Haelen haar sponsor/partners de aandacht wil geven die ze
verdienen. Dat betekent dat alle leiders, geledingen en teams van de vereniging
RKVV Haelen zonder uitzondering, daaraan dienen mee te werken. Dit is in het
belang van eenieder!
De afspraken in het kledingbeleid zijn leidend, zodat voortaan de enige juiste route
wordt gevolgd betreffende het aanbrengen van sponsoren. Voor alle teams geldt, als
iemand een bedrijf kent dat interesse heeft in het sponsoren van een team, contact
wordt kan worden opgenomen met de sponsorcommissie. RKVV Haelen is eigenaar
van de gesponsorde kleding.
Wedstrijdkleding
De wedstrijdkleding bestaat altijd uit:
Een rood/geel wedstrijdshirt volgens specificatie, merk en uitvoering.
Een zwarte voetbalbroek volgens specificatie, merk en uitvoering.
Zwarte kousen volgens, merk en uitvoering.
Ieder lid wordt geacht zuinig met de verstrekte kleding om te gaan. De kosten van
vermiste, in bruikleen verstrekte kleding, worden doorberekend.
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Garanties voor geleverde producten liggen bij de fabrikant en lopen via de
tussenpersoon.
Overige kleding spelers en begeleiding teams
RKVV Haelen heeft het voornemen om voor spelers, trainers en kaderleden een
hoodie (kleur rood) en een trainingsbroek (kleur zwart) of traingingspak in dezelfde
kleuren in het pakket op te nemen, voorzien van het logo voetbalclub. Deze dienen
zelf aangeschaft door spelers deze personen.
Ook hiermee willen we uniformiteit vergroten en extra inkomsten genereren.
Aanschaf voor individueel gebruik van voetbalartikelen zoals scheenplaten en
keepershandschoenen op gelijke wijze als de sokken en voetbalbroeken is op de
langere termijn te overwegen
Begeleiding alle jeugdteams:
Het streven is om op korte termijn de uit 2010 daterende coachjassen (sponsor
HENK) en poloshirts te laten vervangen middels het aantrekken een grote
jeugdsponsor.
De voorkeur gaat uit naar softshell jacks (kleur) en sportpolo’s voorzien van
belettering en logo. Kleur en verdere opmaak nog nader te bepalen. Voor de jacks en
polo’s zouden een of meer sponsors benaderd kunnen worden.
Wedstrijdleiding
NB. Voor de sponsoring van kleding voor wedstrijdleiding bij de senioren en de
hoogste jeugdteams zal door de sponsorcommissie nog een nieuw voorstel gemaakt
worden zodat er ook een bedrag per jaar ten gunste van de club kan komen. Dit
volgt z.s.m.
Vermissing of vervanging
Bij vermissing/vervanging kleding van een sponsor moet de speler/ trainer de kosten
betalen inclusief de eventuele opdrukkosten van reclame.
Wanneer de RKVV Haelen uitrusting te dragen?
De kleding mag alleen gedragen worden tijdens activiteiten van RKVV Haelen op
trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten, zoals jeugdtoernooien,
sportkamp, winterprogramma e.d. Dat geldt voor alle kleding die door de vereniging
en/of sponsors betaald is of waarop naam of logo van de vereniging c.q. sponsor
vermeld is.
Verantwoordelijkheden en taken
Het bestuur bepaalt het kledingbeleid en ziet toe op het correct toepassen van de
afspraken.
Haelen, november 2016
Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 8 december 2016.
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