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Kledingplan seniorenafdeling v.v. DVSG [versie 2.1] 

Ingaande voetbalseizoen ‘21/22 

 

Doelstelling 
 
Alle seniorenelftallen van v.v. DVSG moeten in uniforme kleding spelen. Dit draagt bij aan een 
herkenbare en professionele uitstraling van onze vereniging. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen de kleding van de selectieteams (eerste – en tweede elftal) en de overige (lagere) 
seniorenteams. 
 

Selectieteams 

 

Algemeen 
 
Iedere selectiespeler ontvangt een kledingpakket. Dit pakket bestaat uit: 
 

- Wedstrijdkleding : shirt, inloopshirt, broek en kousen 
- Presentatiekleding : trainingspak en polo 
- Voetbaltas   

 
Leden van de technische staf – trainers, leiders, verzorgers en grensrechters – krijgen daarnaast een 
representatieve (DVSG-)jas. Deze jas blijft eigendom van v.v. DVSG.  
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Financieel 
 
De wedstrijdkleding wordt kosteloos ter beschikking gesteld door de vereniging en is/blijft ook 
volledig eigendom van v.v. DVSG. 
 
Voor het trainingspak wordt eenmalig een eigen bijdrage van 20 Euro gevraagd, maar daarvoor 
wordt de speler ook eigenaar van het trainingspak. Het trainingspak zal worden bedrukt met de 
logo’s van een aantal sponsoren, het logo van v.v. DVSG en de initialen van de speler.1 Bij vermissing 
van - of schade aan het trainingspak zal v.v. DVSG zorgdragen voor vervanging of herstel, maar zijn de 
kosten voor bovengenoemde speler.    
 
De polo wordt tenminste t/m seizoen ‘21/22 nog gesponsord door een aantal bedrijven en is 
eigendom van de speler. Alle nieuwe spelers zullen ook een polo ontvangen. Contactpersoon 
daarvoor is Luuk Rikken. 
     
De voetbaltas wordt door de vereniging in bruikleen gegeven, maar blijft eigendom van v.v. DVSG. 
 
 

Reglement 
 

• De wedstrijdkleding wordt beheerd door de vereniging. Voor schade aan de wedstrijdkleding 
is de vereniging aansprakelijk en zal ze zorg dragen voor herstel of vervanging. In geval van 
vermissing van wedstrijdkleding is het betreffende team of individuele speler 
verantwoordelijk voor vervanging. 

• De leider(s) van het betreffende seniorenteam is/zijn op wedstrijddagen verantwoordelijk 
voor de volledigheid en kwaliteit van wedstrijdkleding, alsmede ook reservekleding. 

• Iedere speler is zelf verantwoordelijk voor de presentatiekleding (trainingspak en polo) en 
voetbaltas. Bij schade of vermissing zijn de kosten voor de betreffende speler. 

• Het trainingspak en de polo mogen uitsluitend op wedstrijddagen – voor en na de wedstrijd – 
worden gedragen. Bij alle andere gelegenheden moet toestemming aan het bestuur worden 
gevraagd. 

 

 

  

 
1 Stafleden ontvangen ook een trainingspak, maar zij betalen daarvoor géén eigen bijdrage. 
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Lagere seniorenteams 
 

v.v. DVSG voorziet alle lagere seniorenteams van uniforme wedstrijdkleding (shirt, broek en kousen). 

De kosten voor deze kleding komen voor de helft voor rekening van desbetreffend team/spelers. De 

andere helft komt voor rekening van v.v. DVSG. 

Mocht een team de wedstrijdkleding middels sponsoring geschonken krijgen, is die kleding volledig 

eigendom van het betreffende team en draagt het team ook zorg voor eventueel herstel of 

vernieuwing. In geval de kleding wordt gesponsord moet die overeenkomstig het officiële clubtenue 

en de kledinglijn van v.v. DVSG zijn. 


