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INLEIDING 
 

Doelstelling 
 
De doelstelling van het kledingbeleid van GKV is om alle leden duidelijkheid te verschaffen in 
wat er van leden verwacht wordt met betrekking tot de sportkleding.  
 
 
 

Uitgangspunten 
 
Bij het opstellen van het kledingbeleid zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen:  
 

• Bij het uitoefenen van een teamsport hoort een tenue 

• Spelende leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun kleding 

• Wedstrijdkleding moet voor iedereen toegankelijk zijn 

• Het verenigingstenue is bedoeld om uniformiteit uit te stralen 
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TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
 

Bestuur 
 

• Het bestuur is verantwoordelijk voor het kledingbeleid 
 
 

Kledingcoördinator 
 

• Is verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van de kleding 

• Zorgt voor het bestellen en bedrukken van kleding 

• Houdt de rugnummers bij van leden 

• Is verantwoordelijk voor de administratie rondom kleding 

• Ziet toe op het correct toepassen van het kledingbeleid 

• Is verantwoordelijk voor het beheer van de webshop 

• Doet voorstellen in het kader van het kledingbeleid 

• Doet voorstellen tot vervangen met de daaraan gekoppelde sponsoring en vraagt 

hiervoor goedkeuring aan het bestuur 

• Stelt prioriteiten vast bij de vervanging van kleding 

• Draagt zorg voor het deugdelijke plannen en begroten van de kledingbehoefte in 
samenwerking met het bestuur 
 

 

Sponsorcommissie 
 

• Is verantwoordelijk voor het werven van sponsors 

• Is verantwoordelijk voor het aanleveren van drukklare logo’s 

 
 

Penningmeester 
 

• Is verantwoordelijk voor de ontvangen gelden 

• Is verantwoordelijk voor (terug)betaling aan leden 

• Is verantwoordelijk voor de betaling van de facturen van de leverancier(s) 
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DE KLEDING 
 
 

Leverancier 
 
De leverancier van de GKV-kleding is Muta.  
 
 

Wedstrijdtenue 
 
Het wedstrijdtenue bestaat uit: 
 

• Een officieel wedstrijdshirt 

• Een officieel wedstrijdrokje of wedstrijdshort 

 
 

Trainingstenue 
 
Het trainingstenue bestaat uit: 
 

• Een officieel trainingsshirt 

• Een officieel trainingspak 

 
 

Officiële kleding 
 
Met officiële kleding wordt de kleding bedoeld die via de webshop is te verkrijgen en welke is 
aangemerkt als officieel. 
 
 

Rugnummers 
 
Spelers die spelen in een sponsorshirt (bijvoorbeeld de selectiespelers) dragen een 
rugnummer. Het rugnummer wordt bepaald door de kledingcoördinator. 
 

 

 

Bedrukkingen 
 

Zonder nadrukkelijke toestemming van het bestuur zelf kleding laten bedrukken, is niet 

toegestaan. Uitzondering hierop is het laten bedrukken van de naam van de speler. 
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DE LEDEN 
 
 

Aanschaf van kleding 
 
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor aanschaf van wedstrijdkleding. De kleding kan worden 
besteld via de webshop. 
 
 

Stichting Leergeld 
 
Leden die in het bezit zijn van een Ooievaarspas kunnen bij Stichting Leergeld 
(www.leergelddenhaag.nl) terecht voor een tegemoetkoming in de kosten voor kleding. 
 
 

Teamtruien 
 

Teams kunnen op eigen gelegenheid een vest, trui of sweater aanschaffen die bedoeld is om 

zich te onderscheiden van andere teams (zogeheten “teamtruien”). Als uitzondering mogen 

deze “teamtruien” gemaakt zijn in elke willekeurige kleur en bedrukt zijn in een lettertype naar 

keuze. Wel dient er op de teamtruien het actuele logo gedrukt te zijn. 

 

Schoenen 
 

Leden dienen zelf zorg te dragen voor goede schoenen. De meeste veldwedstrijden worden 

tegenwoordig gespeeld op kunstgras. Hiervoor heb je dus nopschoenen nodig voor kunstgras, 

bijvoorbeeld voetbalschoenen. Veel korfballers kiezen liever voor hockeyschoenen. Voor 

zaalwedstrijden gebruik je zaalschoenen. 

Let op: Als je de juiste schoenen draagt verklein je ook de kans op blessures! 
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KLEDING BESTELLEN 
 
 

Bestelrondes 
 
De kleding wordt op vaste momenten in het jaar ingekocht bij de leverancier. Dit i.v.m. een 
minimale bestelhoeveelheid per artikel. Zo kan het zijn dat het bestuur oproept om voor een 
bepaalde datum je kleding te bestellen. 
 
 

Tussentijds bestellen 
 
Tussen de bestelrondes door kunnen leden ook kleding bestellen. Echter wordt deze kleding 
pas ingekocht bij de leverancier als de minimale bestelhoeveelheid is bereikt. Dit wordt zo 
veel mogelijk gecommuniceerd via een pagina op de webshop. 
 
 

Voorraad 
 
GKV legt niet actief een voorraad aan. De voorraad zal uitsluitend bestaan uit tweedehands 
kleding. 
 
 

Levertijd 
 

De levertijd bij de leverancier is 6 tot 8 weken. Deze levertijd gaat in op het moment dat de 

kleding is besteld bij de leverancier en dus niet wanneer de kleding is besteld in de webshop. 

Over de verwachte levertijd wordt zo duidelijk mogelijk gecommuniceerd via de webshop. 

 

Terugkoop 
 

GKV koopt geen kleding terug. 

 

Aanbieden tweedehands kleding 
 

Kleding die niet meer gebruikt wordt kan worden ingeleverd bij de kledingcoördinator. De 

kleding zal worden aangeboden in de webshop voor 50% van de nieuwprijs. Hierdoor wordt 

het voor leden met een kleine beurs mogelijk om goedkoop kleding te kopen. De opbrengsten 

gaan naar GKV. 
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DE SELECTIE 
 
 

Promotie-set 
 
Leden van de selectie krijgen bij aanvang van het veldseizoen een promotie-set van de 
vereniging. De samenstelling van een promotie-set kan elk jaar verschillen, maar bevat 
tenminste: 
 

• Een officieel wedstrijdshirt 

• Een officieel trainingspak 

 
 

Hoofdtrainer 
 
De trainer van de selectie krijgt van de vereniging een trainingspak. 
 
 

Inleveren 
 
Wanneer een speler niet langer in de selectie speelt, dient de speler de promotie-set in te 
leveren. 
 
 

Vergoeding 
 
Bij beschadiging of vermissing van een kledingstuk dient de speler de kosten te vergoeden. 
Hiervoor wordt de nieuwprijs in rekening gebracht. 
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SPONSORING 
 
 

Sponsors 
 
De sponsors die op de kleding worden weergegeven zijn verenigingssponsors. Onder 
verenigingssponsors worden sponsors verstaan die meerdere jaren substantieel financieel 
bijdragen aan GKV. 
 
 

Bereik 
 
De sponsors staan op de kleding van de hele vereniging 
 
 

Kwaliteit 
 
Indien mogelijk, wordt het logo van de sponsor “gesublimeerd”, oftewel in de kleding gedrukt. 
Hierdoor wordt de levensduur van logo’s vergroot. De leverancier geeft op sublimatiekleding 
een garantie van 5 jaar. 
 
 

Teamsponsors 
 
Er wordt niet actief gezocht naar teamsponsors. Het bedrukken van kleding met een 
teamsponsor kan uitsluitend via de sponsorcommissie. 
 
Als er wel sponsorkleding is, blijft de kleding eigendom van GKV. Na elk contributiejaar 
dienen leden de kledingstukken weer in te leveren bij de kledingcoördinator. Bij beschadiging 
of vermissing van een kledingstuk dient de speler de kosten te vergoeden. Hiervoor wordt de 
nieuwprijs in rekening gebracht. 
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TOT SLOT 
 

Dit Kledingbeleid is goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 oktober 

2020. 
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