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Inleiding 
Clubkleding is bij V.V.Moordrecht (verder vermeldt als VVM) een normale zaak. Alle leden hebben zelf de 
mogelijkheid clubkleding aan te schaffen en zijn verplicht om wedstrijden te spelen in clubkleding. In “Het reglement 
clubkleding VVM” wordt uiteengezet wat dit voor een speler betekent, wat de mogelijkheden zijn en hoe we daar 
dan mee om gaan. Mochten er na het lezen van dit reglement nog vragen zijn, dan kan er contact opgenomen worden 
met de coördinator of met één van de leden van de Sponsorcommissie. 
 
 

Clubkleding  
Clubkleding is primair bedoeld om VVM als vereniging professioneel en uniform te presenteren. Spelers dragen een 
basis clubtenue (shirt/short/sokken) van het merk Hummel. Dit tenue kan alleen via de vereniging of leverancier 
clubkleding (Verzijl Sport Gouda) aangeschaft worden. Dit wordt dan automatisch voorzien van het clublogo van VVM. 
Hiermee beschikt de speler over een basis tenue dat zijn/haar eigendom is. 
 
Het basis tenue bestaat uit de volgende componenten:  
 
Basis T-shirt:   Merk: Hummel 
    Model: unisex  
     Kleur: blauw/wit verticaal gestreept + clublogo 
  
Basis Broek:  Merk: Hummel 

Kleur: wit + clublogo  
  
Basis Kousen:  Merk: Verzijl Sport 

Kleur: blauw + clublogo 
 

Voor keepers geldt een tenue in een uniform afwijkende kleur van het basis tenue. 
 
 

Sponsorkleding  
VVM beschikt ook over een aantal teams met een eigen sponsor. Deze sponsor heeft een of meerdere kledingstukken 
beschikbaar gesteld met daarop een opdruk van zijn/haar bedrijf. Dit tenue blijft eigendom van de sponsor en wordt 
gedurende het seizoen in bruikleen aan een speler verstrekt. 
 
 

Aanvullingen op sponsorkleding  
Als aanvulling op sponsorkleding beschikken sommige teams over objecten als trainingspakken, tassen, truien, jassen 
enz. Dit alles is voorzien van het VVM logo en een opdruk van de sponsor. Dit assortiment kan per team uiteraard 
verschillen. 
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Paragraaf 1, Algemeen gebruiksreglement clubkleding 
1. Alle verenigingskleding dient te worden aangeschaft bij 100% Voetbal in Capelle a/d IJssel.  
2. Alle spelende leden zijn verplicht officiele clubkleding te dragen tijdens wedstrijden, gelieve niet tijdens de 

trainingen. 
3. Het basis tenue, van het merk Hummel, bestaat uit een verticaal blauw wit gestreept shirt met  clublogo van 

VVM, een wit voetbalbroekje met clublogo en een paar blauwe kousen met clublogo. Voor keepers geldt een 
keepershirt met clublogo van VVM, een keeperbroek met clublogo, een paar kousen met clublogo, allen in een 
uniforme kleur, afwijkend van het basistenue. 

4. Het is niet toegestaan het uiterlijk van de clubkleding te veranderen (andere kleuren, opdrukken, 
modelaanpassingen, stickers, enz..) Indien dit toch gedaan wordt mag het desbetreffende kledingstuk niet meer 
als clubkleding gebruikt worden.  

5. Spelers zijn verplicht de clubkleding op een representatieve wijze te dragen en netjes te verzorgen.  
6. Wanneer spelers zich niet aan de regels uit “Het reglement clubkleding VVM” houden kan het bestuur een 

waarschuwing geven, dan wel tot uitsluiting van de competitie besluiten.  
 

Paragraaf 2, Gebruiksreglement clubkleding voor gesponsorde teams 
1. De coördinator verstrekt de kleding(stukken) aan het begin van het seizoen aan de spelers. 
2. Spelers tekenen aan het begin van het seizoen een bruikleenovereenkomst. Indien het lid minderjarig is dient een 

ouder/verzorger de overeenkomst te ondertekenen.  
3. Spelers mogen gesponsorde kledingstukken alleen tijdens wedstrijden dragen. 
4. Het is verplicht dat iedere speler van het team, keeper of veldspeler, sponsorkleding draagt tijdens wedstrijden. 
5. Het tenue is en blijft eigendom van de sponsor en wordt in bruikleen aan spelers verstrekt. 
6. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor bedoeld is. 
7. De kleding dient door de speler zelf gewassen te worden. De bij het tenue uitgereikte wasvoorschriften dienen 

hierbij opgevolgd te worden. 
8. De speler blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar tenue, ook als bijvoobeeld wordt besloten om 

de tenues per team te wassen. 
9. Elk gesponsord team beschikt over minimaal 1 reserve shirt. Reserve shirts vallen onder de verantwoordelijkheid 

van de leider van het elftal. De leider dient hiervoor een bruikleenovereenkomst te tekenen. 
10. Aan het eind van het seizoen neemt de coordinator middels een inname moment de kleding weer in ontvangst. 
11. De coördinator zal samen met de speler (of ouder/verzorger) tekenen voor het ontvangst nemen van de kleding. 

Paragraaf 3, Gebruiksreglement schade/vermissing sponsorkleding 
1. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de 

speler/leider te worden gemeld bij de coördinator. 
2. Voor schade aan de kleding die tijdens een wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, 

tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling van de leider i.o.m. de coördinator. 
3. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding dient dit direct te worden gemeld bij 

de coördinator. Bij vermeend diefstal moet een proces-verbaal van de aangifte van de politie worden overlegd. 
4. Indien door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan de speler 

daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld en worden de daaraan verbonden herstelkosten 
(paragraaf 3 punt 7) in rekening gebracht bij de speler. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling 
van  de coördinator. 

5. Aan het eind van het seizoen dient de speler alle in bruikleen verstrekte kledingstukken schoon in te leveren bij de 
coördinator. Bij niet gemelde ontbrekende of beschadigde kleding worden de daaraan verbonden herstelkosten 
(paragraaf 3 punt 7) in rekening gebracht bij de speler. 

6. Indien een speler gedurende of aan het eind van het seizoen het lidmaatschap opzegt, dienen alle in bruikleen 
verstrekte kledingstukken ingeleverd te worden bij de coördinator. Wanneer dit niet wordt nageleefd worden de 
kosten van de kledingstukken (paragraaf 3 punt 7) in rekening gebracht bij de verantwoordelijke speler. 

7. Bij vermissing en/of ernstige beschadiging van een kledingstuk wordt een bedrag in rekening gebracht, nl: 
(Shirt  €24,75), (Broekje  €13.46), (Sokken  €9.86). Deze bedragen zijn incl de 10% ledenkorting (prijzen onder 
voorbehoud). 

8. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de coördinator. 
9. Na betaling van het vermiste/beschadigde kledingstuk aan de coördinator krijgt men een gelijkwaardig 

kledingstuk in bruikleen. Pas na betaling en het verkrijgen van een nieuw kledingstuk is speler weer 
speelgerechtigd. 


