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Beste spelers/ouders/verzorgers,
Verheugd kunnen wij u vertellen dat wij de bedrijven Germs Timmerwerken, ’t
Meubelhuus, Hospers Wand en Dak montage, Sanders Compleetbouw, RT
Bouwservice, Dealerauto’s Emmen, ECO keukens, De Vries Accountants,
Hingstman Betontechniek en de firma Alons red. bereid hebben gevonden om
een extra financiële ondersteuning te leveren aan onze voetbal vereniging. Uit de
gesprekken met hun, is een fantastische samenwerking tot stand gekomen. Zij
gaan voor alle teams als kleding en tassen sponsor een bijdrage leveren. Dit
heeft vv de Treffer’16 een basis gegeven om een uniform begin te kunnen maken
met de aanvang van het huidige seizoen. Willen wij dit op langere termijn
handhaven, zullen er reserves moeten worden opgebouwd. Vandaar dat wij als
vereniging jaarlijks een bijdrage vragen voor het gebruik van de kleding. Als
bijlage treft u alle informatie aan over het kledingfonds.
Lees het kledingreglement van het kledingfonds zorgvuldig door.
Een reglement dat aangeeft hoe zorgvuldig er met onze kleding dient te worden
omgegaan, zodat we trots kunnen zijn op de uniforme uitstraling van onze
vereniging!
De bruikleenkosten van deze kleding zijn vastgesteld op € 24,00 euro voor het
seizoen 2016-2017.
vv de Treffer’16 heeft met ingang van het nieuwe seizoen 2016-2017 voor alle
spelende leden een kledingfonds. Binnen dit kledingfonds staat centraal de
jaarlijkse eigen bijdrage van de spelende leden. De afschrijvingsperiode van de
wedstrijdkleding (voetbalshirt en voetbalshort) is drie jaar. Dit betekent dat een
bedrag dient te worden opgebouwd die kostendekkend is voor de aanschaf van
nieuwe wedstrijdtenues. Door een bijdrage van de eerder genoemde sponsoren
kunnen de kosten voor het wedstrijdtenue beperkt blijven tot € 24,00 euro
bruikleenkosten per jaar. Hadden wij deze kleding sponsoren niet gehad dan
waren de kosten aanzienlijk hoger of hadden de spelers zelf het complete
wedstrijdtenue aan moeten schaffen. De jaarlijkse bruikleenkosten van € 24,00
voor het gebruik van de wedstrijdkleding worden in twaalf termijnen van €2,00
geïnd door onze penningmeester tegelijk met uw maandelijkse contributie.
Wij hopen dat u de vreugde met ons deelt, dat wij middels deze sponsoren een
grandioos mooi begin hebben kunnen maken met onze vereniging, en dat wij
met de start van het huidige voetbalseizoen in een fantastisch mooie outfit
inclusief bijbehorende tassen ons eigen sportveld, dan wel de velden hier in de
regio met “Passie en Trots” mogen en kunnen betreden.
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Kledingfonds vv de Treffer’16 .
vv de Treffer’16 heeft een kledingfonds voor alle spelende leden van de
vereniging. Met dit kledingfonds wil het bestuur bereiken dat er sprake is
van een uniforme uitstraling en er eventuele (team)sponsorinkomsten ten
goede komen aan de vereniging.
Wat houdt het kledingfonds in?
Kern van het kledingfonds is dat de vereniging vv de Treffer’16 de
wedstrijdtenues aanschaft voor ieder spelend lid en deze via de leiders in
bruikleen geeft aan de teams. Tegenover het bruikleen van de
wedstrijdtenues staat een jaarlijkse financiële bijdrage. De leden betalen
een maandelijkse eigen bijdrage voor het gebruik van de wedstrijdkleding
(voetbalshirt en voetbalbroekje) tijdens wedstrijden.
Ieder spelend lid wordt automatisch deelnemer aan het kledingfonds en
zijn/haar bijdrage moet aan het begin van het seizoen zijn voldaan, omdat
er anders geen kleding beschikbaar kan worden gesteld. Voor het in goede
banen leiden van het kledingfonds is er een kledingcommissie. Zij zijn de
aanspreekpersonen voor de leden en het bestuur van de vereniging. Bij
aanvang van ieder competitieseizoen verstrekt de kledingcommissie
wedstrijdshirts, wedstrijdbroekjes, keepershirts, keepersbroekje en
keepersbroek(lang) aan de leiders van de teams die dit gedurende het
seizoen beheren. Voetbalkousen worden eenmalig bij aanmelding en bij de
eerste uitgifte van de wedstrijdkleding voor het seizoen 2016-2017
verstrekt aan de leden. Daarna zal bij vervanging van de voetbalkousen
door de speler /ouder/verzorger zelf te worden omgeruild bij de
kledingcommissie van vv de Treffer’16 . Dit tegen contante betaling.
Voordelen van het kledingfonds
 Ieder team speelt in dezelfde wedstrijdtenues, dit zorgt voor een
professionele en uniforme uitstraling. Het clubtenue bestaat uit een
blauw shirt met een fijne witte streep en voorzien van ons clublogo,
een zwarte voetbalbroek voorzien van een genuanceerd blauw
accent en een paar blauwe kousen. Voor al onze keepers zal een
afwijkende kleur van de keepershirts, keepersbroeken en kousen
beschikbaar zijn, echter wel uniform in de kleur Fullham groen.
 Voordeel voor de leden is het verlagen van de kosten voor
sportkleding.
 Gelijkwaardige behandeling van alle teams en alle spelende leden.
 Er is altijd een compleet en uniform wedstrijdtenue voor elk
spelend lid beschikbaar.
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 Een positief effect voor de clubcultuur: trots zijn op je club,
zorgdragen voor je vrijwilligers en erbij willen horen.
Aanschaf kleding
Als uitgangspunt wordt kwalitatief goede wedstrijdkleding aangeschaft, die
in 3 jaar tijd wordt afgeschreven. Tussentijdse vervanging van kleding
vindt plaats bij slijtage of schade. Van de leden wordt verwacht dat de in
bruikleen beschikbaar gestelde kleding en tassen op correcte wijze worden
behandeld. De ouder/speler moeten, de via vv de Treffer’16 ter
beschikking gestelde kleding en materialen goed beheren, en indien er
iets mis is met de kleding of er een grotere of kleinere maat is gewenst,
moet hier met de kledingcommissie over worden gecommuniceerd. Bij
schade beoordeeld de kledingcommissie of de schade al dan niet
verwijtbaar is.
Bij verwijtbare schade worden de kosten op het lid verhaald. Het
wedstrijdtenue, en persoonlijke tas blijven dus eigendom van de
vereniging en iedere speler wordt geacht hier netjes en zorgvuldig mee
om te gaan.
Wat kost het kledingfonds?
Uitgangspunt bij de jaarlijkse eigen bijdrage van de leden is een
afschrijvingsperiode van de kleding van 3 jaar. Dit betekent dat in 3 jaar
tijd een bedrag opgebouwd dient te worden dat kostendekkend is voor de
aanschaf van nieuwe wedstrijdtenues.
Jaarlijkse eigen bijdrage.
De jaarlijkse bijdrage voor het kledingfonds bedraagt € 24,00 voor alle
leden. Voor dit bedrag wordt aan iedere speler een wedstrijdtenue (shirt,
broekje en éénmalig voetbalkousen) ter beschikking gesteld. Het bedrag
voor het kledingfonds zal in twaalf termijnen d.m.v. een automatisch
incasso worden geïnd Ieder jaar zal via de Algemene Leden
Vergadering deze bijdrage voor het nieuwe seizoen worden vastgelegd en
deze is mede afhankelijk van de prijsontwikkeling van de wedstrijdkleding.
Vermissing, schade en niet ingeleverde kleding.
Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de
kleding, dient dit direct te worden gemeld bij de kledingcommissie. De
kledingcommissie zorgt dat de vermiste of beschadigde kledingstukken zo
snel mogelijk worden aangevuld of vervangen. Bij vermeende diefstal
moet een proces-verbaal van de aangifte van de politie worden overlegd.
Als er sprake is van vermissing van of schade aan het in bruikleen
gegeven kleding (door aantoonbare nalatigheid van de gebruiker) zal de
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schade op de gebruiker worden verhaald. De te vervangen kleding kan op
afspraak worden afgehaald bij de kledingcommissie.
Uitreiken en innemen van de kleding.
Ieder seizoen verzorgt de kledingcommissie de uitgifte van de
wedstrijdshirts en wedstrijdbroeken voor elk jeugdteam. De teamtas
wordt – inclusief een wasvoorschrift – overhandigd aan de leider van het
team, die de verantwoording neemt voor de ontvangen tenues gedurende
het seizoen.
De tenues mogen uitsluitend worden gedragen op wedstrijddagen. De
tenues worden bij toerbeurt gewassen door (ouder/verzorgers/ van de
jeugdleden. Aan het einde van het seizoen levert de leider de
wedstrijdkleding en de teamtas weer in en wordt deze gecontroleerd door
de kledingcommissie. Tussentijdse vervanging van kleding door de
kledingcommissie vindt plaats bij slijtage, schade of vermissing.
Eénmaal per jaar (einde seizoen) beoordeelt de kledingcommissie of de
kleding nog representatief is voor verder gebruik.
Leiders kunnen voor de volgende zaken bij de kledingcommissie terecht:
 uitbreiden gedurende een seizoen van het aantal tenues,
 omruilen van kleding bij een verkeerde maatvoering,
 vervangen van beschadigde en vermiste kleding.
Inname van de wedstrijdkleding gebeurt na afloop van het voetbalseizoen.
Uw persoonlijke tas wordt niet jaarlijks ingenomen. Deze wordt bij
beëindiging van het lidmaatschap weer ingeleverd bij de
kledingcommissie. De voetbalsokken worden om de 3 jaren door vv
de Treffer’16 vervangen. Tussentijdse vervanging van de kousen is
voor eigen rekening van het lid.
Kledingsponsoring
Door het bestuur worden de richtprijzen voor kledingsponsoring voor elk
seizoen bepaald. Dit is gedifferentieerd naar de verschillende elftallen. De
PR en Sponsor commissie zoekt sponsoren voor de overige kleding en
bepaalt in overleg met het bestuur het jaarlijks hiervoor te betalen
bedrag. Voor de overige kleding zijn het merk, de uitvoering van de
kleding en de prijzen door het bestuur vastgesteld. De bedragen van de
kleding zijn inclusief BTW en zijn exclusief de bedrukkingskosten.
N.B. Het is niet toegestaan om zonder overleg met het bestuurslid
PR en Sponsoring of de kledingcommissie, teamkleding aan te
schaffen of te laten bedrukken.
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Wasvoorschrift
Het opvolgen van het wasvoorschrift zorgt voor een langere levensduur
van de kleding. Daarbij wordt kleurverschil voorkomen en krijgt de
bedrukte kleding de behandeling die het nodig heeft. Uiteraard is vv de
Treffer’16 blij met de mensen die de wekelijkse wasbeurt op zich nemen,
maar wil ook deze mensen op het hart drukken het onderstaande
voorschrift in acht te nemen.
- Maximaal op 30 graden wassen, tenzij anders staat aangegeven. Voor
het drogen van de kleding GEEN droogtrommel gebruiken.
- Vuile kleding niet eerst in de week leggen maar direct wassen.
- De kleding dient binnenstebuiten gewassen en gecentrifugeerd te
worden zodat de
opdruk beschermd is.
- De kleding mag niet chemisch gereinigd worden.
- De opdruk mag in natte toestand niet geborsteld worden.
- De kleding kan niet tegen wringen en strijken.
- Wasmiddel ZONDER bleekmiddel gebruiken.
Regels m.b.t. het gebruik van de kleding.
De wedstrijdkleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van vv
de Treffer’16 worden gebruikt en dus niet tijdens de training of andere
gelegenheden tenzij daarvoor door de kledingcommissie toestemming is
gegeven. De voetballende leden zijn verplicht tot het dragen van het vv
de Treffer’16 wedstrijdtenue tijdens (oefen)wedstrijden en bij toernooien
die georganiseerd worden door/via de vereniging of de KNVB.
 De aan de begeleiding ter beschikking gestelde kleding moet
gedragen worden om de herkenbaarheid te vergroten, ingeval er
sprake is van het uitoefenen van de vv de Treffer’16 functie. Denk
hierbij aan training en wedstrijd.
 Alle ter beschikking gestelde kleding en materialen blijven te allen
tijde eigendom van de vereniging en dienen aan het einde van het
seizoen in goede staat en tijdig ingeleverd te worden.
 Gesponsorde kleding en materialen dienen uit de vv de Treffer’16
collectie gekozen te worden en de reclame uiting moet eerst worden
voorgelegd aan de sponsorcommissie. De bestelling wordt door de
sponsorcommissie of kledingcommissie verzorgd.
 Voor alle gesponsorde kleding en materialen, anders dan het
wedstrijdtenue en presentatie pak, dient gekozen te worden uit de
vv de Treffer’16 kleding en materialen lijn om hiermee een uniform
uiterlijk te verkrijgen
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Het vv de Treffer’16 logo kan en mag hierop worden aangebracht.
 Wanneer er sponsorkleding wordt uitgeleverd is de sponsor dan wel
de kledingcommissie hier voor verantwoordelijk. Bij inname neemt
de kledingcommissie deze weer via de leider in.
Vragen/onduidelijkheden/calamiteiten
Vragen in het kader van het Kledingfonds legt u altijd voor aan uw leider.
De leider heeft een aanspreekpunt toegewezen gekregen om de vragen te
kunnen oplossen en ondersteuning te geven bij calamiteiten.
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
kledingcommissie of desnoods het bestuur van vv de Treffer’16.
Veel gestelde vragen m.b.t. het Kledingfonds:
Hoe krijgen wij de wedstrijd tenues?
De wedstrijd tenues worden met een teamtas uitgereikt aan de
trainers/leiders van elk team. Ieder team krijgt voldoende tenues (shirt en
broek) om allemaal te kunnen spelen. De uitreiking hiervan zal geschieden
door de kledingcommissie.
Hoe wordt de bijdrage van €24,00 euro betaald?
De bijdrage van € 24,00 euro zal aan in twaalf termijnen d.m.v. een
automatisch incasso worden geïnd. Is er niet betaald, dan geen tenue en
dus ook niet voetballen. Wanneer worden de wedstrijd tenues uitgereikt?
De wedstrijd tenues worden voor de eerste bekerwedstrijd uitgereikt.
Indien door oefenwedstrijden dit eerder gewenst is, dient er overleg te
zijn met de kledingcommissie.
Zitten er ook voetbalkousen in het pakket?
Ja, maar alleen in het 1e seizoen 2016/2017 zitten er voor iedereen
kousen in de teamtas. Je krijgt je eigen kousen uitgedeeld door de leider.
Deze kousen worden jouw eigendom, je kunt ze mee
naar huis nemen. Als je ze meeneemt, zorg er dan wel voor dat je ze
iedere wedstrijd meeneemt!
Zijn ze kapot of te klein, dan kun je nieuwe kousen kopen via de
kledingcommissie á €12.50 per paar.
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Waarom staan er geen rugnummers op de shirts van alle jeugd?
Er staan geen rugnummers op alle shirts, omdat er nu altijd geruild kan
worden wanneer het shirt te groot of te klein is.
Als ik wat wil bijbestellen zoals een trainingspak, wat moet ik dan doen?
Via de kledingcommissie van vv de Treffer’16 kunt u overige sportkleding
bestellen zoals deze door Vv de Treffer’16is aangegeven.
Dragen van wedstrijd tenue.
Het is alleen toegestaan om de tenues te dragen tijdens wedstrijddagen.
Het is verboden om het tenue te dragen tijdens de trainingen en/of
daarbuiten.

Wasvoorschriften.
Alle wedstrijd tenues dienen na wedstrijddagen binnenste buiten te
worden gewassen op maximaal 30 graden Dit met als reden dat de shirts
3 jaar moeten meegaan en op deze wijze vooral de bedrukking van
sponsorlogo´s en rugnummers worden beschermd. Het shirt mag niet
warmer dan 30° graden worden gewassen om verkleuring / krimping te
voorkomen.
Wasbeurten
Voor het wassen van de spelerstenues (wedstrijdshirt en broek)stelt de
leider een was schema op, zodat alle ouders/verzorgers elk seizoen
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het wassen van de tenues.
Het merendeel van de jeugdleiders besluit dat iedere wedstrijd een ander
kind tot aanvoerder wordt aangewezen, en dat de ouder/verzorger van de
betreffende aanvoerder dan na afloop de was mee naar huis krijgt
Beschikbare maten.
Van het voetbalshirt of broekje zijn voldoende maten beschikbaar.
Shirts hebben lange mouwen.
De shirts hebben lange mouwen. Wedstrijdkleding met korte mouw is niet
beschikbaar.
Shirt te klein.
Via de leider kan bij de kledingcommissie de juiste maat worden
aangevraagd en de kleding worden omgeruild.
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Shirts onderling ruilen.
Het is niet toegestaan om onderling shirts te gaan ruilen mits via de leider
en de kledingcommissie overleg heeft plaatsgevonden.
Rugnummers
Rugnummers worden alleen voorzien op de shirts van het 1e tot en met
het 3e elftal.
Het is niet toegestaan om zelf de shirts van rugnummers te
voorzien.
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