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Algemeen 
 
Quick’20 draagt zorg dat alle spelende leden, begeleiders en trainers uniform en gelijkwaardig 
gekleed gaan bij de uitoefening van wedstrijden die worden gespeeld voor de vereniging.  
 
Dit reglement geeft de afspraken weer die gelden voor het verstrekken, gebruiken, innemen en 
vervangen van wedstrijdkleding inclusief sporttas aan de spelende leden, begeleiders en trainers 
van de vereniging. 
 
Het bestuur van Quick’20 heeft de kledingcommissie verantwoordelijk gesteld voor de planning en 
operationele taken die betrekking hebben op het verstrekken, gebruiken, innemen en vervangen 
van wedstrijdkleding. De commissie zorgt dat deze taken goed worden uitgevoerd zodat de teams 
kleding beschikbaar hebben tijdens het seizoen.  
 
Groepsleiders en de leiders van teams zijn verplicht de kledingcommissie te ondersteunen bij 
een vlotte en goede uitvoering van het verstrekken, gebruiken, innemen en vervangen van de 
wedstrijdkleding en zich te houden aan de geldende afspraken uit dit reglement. 
 
Het bestuur bewaakt de algehele voortgang van de operationele taken uitgevoerd door de 
kledingcommissie. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het naleven van de afspraken die in 
dit reglement zijn opgenomen. Het bestuur heeft tevens bepaald welk merk kleding aan de teams 
ter beschikking wordt gesteld.  
 
Disputen of geschillen met leden over het reglement worden door de kledingcommissie voorgelegd 
aan het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk de disputen of geschillen op te lossen. De 
kledingcommissie is hiertoe niet bevoegd. 
 
Alle zaken met betrekking tot kleding, inclusief zoekgeraakte kleding, kunnen twee keer per week op 
zaterdagmorgen van 10.30 – 12.00 uur en op donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur persoonlijk aan 
de kledingcommissie worden voorgelegd aan de kledingbalie in het jeugdhome. Buiten deze tijden 
om is de kledingcommissie niet bereikbaar en beschikbaar. 
 
Afspraken reglement wedstrijdkleding Quick’20 
 
Aangezien de wedstrijdkleding geen eigendom van een spelend lid, trainer, leider of team is, maar 
eigendom van de vereniging, gelden onderstaande afspraken bij het gebruik van de kleding: 
 
1. Elk team dat onder de vlag van Quick’20 uitkomt, ontvangt voorafgaand aan het seizoen 
wedstrijdkleding ten behoeve van het spelen van wedstrijden voor Quick’20. Deze kleding, die 
eigendom van de vereniging is, wordt door de kledingcommissie via de leider van het team aan 
de spelers uitgereikt.  
 
2. Het wedstrijdkledingpakket dat voor de spelende leden van Quick’20 ter beschikking wordt 
gesteld, bestaat uit: shirt, short, kousen, voetbaltas en wedstrijdpak. Voor keepers is er per seizoen 
één set keepershandschoenen. Leiders krijgen een windjack. Trainers ontvangen een trainingspak en 
windjack. 
 
3. Extra kleding die niet tot het bovengenoemde kledingpakket behoort, zoals polo’s, 
warmloopshirts, etc., kan alleen via de kledingcommissie worden besteld indien hiervoor schriftelijk 
toestemming is verkregen van de betreffende commissie. Extra kleding komt ten laste van de 
commissie of het team. Het is niet toegestaan extra kleding te werven bij sponsors buiten de 
kledingcommissie om.  



 
4. Elk team heeft recht op het aantal wedstrijdkledingpakketten dat voorafgaand aan een nieuw 
seizoen door het bestuur is vastgesteld. Voor leiders en trainers geldt hetzelfde. Het bestuur bepaalt 
hoeveel spelers worden voorzien van een kledingpakket en hoeveel leiders of trainers worden 
voorzien van  een windjack en/of trainingspak. 
 
5. Kledingstukken en sporttassen zijn genummerd. Iedere speler krijgt een eigen nummer 
toebedeeld van de leider van het team. Spelers hebben geen recht op een specifiek nummer, 
ongeacht de positie waar men speelt. De nummering mag niet worden verwijderd. Wanneer de 
nummering om wat voor reden loslaat, dient dit te worden gemeld bij de kledingcommissie.  
 
6. De kleding die aan de spelers is uitgereikt, mag uitsluitend voor, tijdens en na voetbalwedstrijden 
van Quick’20 worden gedragen. Tijdens de training of bij andere gelegenheden is dit niet toegestaan. 
De sporttassen mogen wel voor de training worden gebruikt. 
 
7. Bij schade of vermissing van kledingstukken dient een speler dit te melden aan de leider. Deze 
meldt dit aan de kledingcommissie. De leider draagt vervolgens zorg voor vervangende kleding. Een 
speler kan aansprakelijk worden gesteld waarna de kosten in rekening worden gebracht bij de 
betreffende speler. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie 
worden overlegd. 
 
8. Shirt, short, kousen en trainingspak dienen zorgvuldig te worden behandeld en gewassen volgens 
het wasvoorschrift. 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- en droogvoorschriften schade 
aan de kleding ontstaat, wordt deze in rekening gebracht bij de betreffende speler. 
 
8. Aan het eind van het voetbalseizoen dient de leider van het team er voor te zorgen dat de 
wedstrijdkleding (shirt, short, trainingspak en kousen) en de tassen schoon en onbeschadigd worden 
ingeleverd bij de kledingcommissie. Ontbrekende of beschadigde kleding en/of tassen worden in 
rekening gebracht bij de betreffende speler (c.q. ouders/verzorgers) of begeleider op basis van de 
actuele aankoopwaarde.  
Leiders en trainers leveren hun kleding ook in, mits wordt aangetoond dat zij het erop volgende 
seizoen ook de rol van leider of trainer op zich nemen. In dat geval hoeft deze kleding niet te worden 
ingeleverd. 
 
9. 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. Voor vervanging van 
kleding zijn geen vaste termijnen vastgesteld. Vervanging geschiedt op basis van de staat waarin de 
kleding verkeert. 
 

10. Kleding kan alleen besteld worden door de kledingcommissie. Kleding bestellen buiten de 

kledingcommissie om is niet toegestaan. 

11. Zonder toestemming van het bestuur mogen in verband met verplichtingen naar de sponsors op 
de kleding geen teksten worden aangebracht zoals logo’s, namen, emblemen en dergelijke. 
 
12. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuurslid met 
eindverantwoordelijkheid over de kledingcommissie.  
 

 


