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Kleding- en materialen reglement R.K.S.V. ’t Peeske 

Algemeen 

R.K.S.V. ‘t Peeske wil met dit kleding- en materialen reglement een eenduidige, kwalitatieve uitstraling realiseren die 
onze vereniging goed representeert. Tevens willen we duidelijk zijn over de ingebruikname van materialen. 
R.K.S.V. ’t Peeske speelt in oranje shirts en witte broeken. Onze kledingleverancier is Hummel. 
 

Definitie kleding 

Onder kleding wordt verstaan: 

• Tenues (=shirtjes, broekjes en sokken) 

• Presentatiepakken (trainingsjas en trainingsbroek) 

• Winterjassen (voor trainers en leiders) 

• Regenjassen (voor trainers en leiders) 

• Scheidsrechter tenue (voor scheidsrechters) 

• Trainingskleding (broek en shirt) 

• Tassen  

• Handschoenen (voor keepers) 

 

Definitie materialen 

Onder materialen wordt verstaan, de materialen die per team aan het begin van het seizoen worden uitgedeeld en 

aan het einde van het seizoen per team worden ingenomen. Het betreft: 

• Lockers + codes (1 locker, 1 code) 

• Sleutels voor deuren (ballenhok, gang doorloop naar kleedlokalen en Henk Sanders kamer) (1 voor trainer en 
1 voor leider) 

• Ballen (aantal spelers bepaalt het aantal ballen) 

• Wedstrijdbal (ieder team ontvangt 1 wedstrijdbal) (in jaar 2021/2022 nog niet geheel ingeregeld) 

• Hesjes (aantal spelers/2 + 2 bepaalt het aantal hesjes) 

• Bidons (rekje van 6 bidons) 

• Waterzak (1 waterzak + 2 bidons) 

• Spons (1 spons) 
 

Eigendom kleding en materialen 

De kleding en materialen blijven te allen tijde eigendom van R.K.S.V. ’t Peeske. 
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Inname- en uitgifte van kleding en materialen 

▪ De kleding- en materialen worden door de kledingcommissie ingenomen (einde seizoen) en uitgegeven 
(start seizoen) aan de leiders en trainer. De leider of trainer ondertekent hiervoor een formulier. Het 
zogenaamde ‘Bruikleenformulier Kleding en materialen v1.0’. Het formulier is een bevestiging van kleding 
en materialen die voor het team uitgegeven of ingenomen zijn.  

▪ De presentatiepakken worden door de kledingcommissie ingenomen en uitgegeven aan de individuele 
spelers. De spelers ondertekenen hiervoor een formulier. Naam en nummer van het  

▪ presentatiepak worden genoteerd op een ‘Lijst van inname- en uitgifte PRESENTATIEPAKKEN JEUGD v1.0’ 
die door de speler wordt afgetekend voor ontvangst of inlevering. Deze lijst wordt nauwkeurig bijgehouden 
door de kledingcommissie. De presentatiepakken worden in bruikleen gegeven aan de individuele speler. 
Vanaf dat moment ben je verantwoordelijk voor jouw eigen presentatiepak. 
 

Gebruik van kleding en materialen 

▪ Het is niet toegestaan kleding en materialen anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is. 
▪ Er mogen geen uitingen, zoals namen, rugnummers, emblemen en dergelijke worden aangebracht op de 

materialen en kleding zonder toestemming van de kledingcommissie. 
▪ Kleding dient volgens het wasvoorschrift gewassen te worden. Indien, door het niet in acht nemen van de 

wasvoorschriften schade aan kleding en/of presentatiepakken ontstaat, kan men aansprakelijk worden 
gesteld. Dit wordt beoordeeld door de kledingcommissie. 

▪ De kleding wordt te allen tijde gebruikt, alleen voor wedstrijden (zowel oefen-, beker- als 
competitiewedstrijden). Alle (jeugd) elftallen dragen de kleding. Dus nadrukkelijk niet tijdens de training 
(trainers uitgezonderd) of privéaangelegenheden. Constatering van onjuist gebruik kan na waarschuwing 
leiden tot inname van de kleding of het in rekening brengen van het  aankoopbedrag van de gebruikte 
kleding. 

 

Gebruik van presentatiepakken 

De presentatiepakken pakken worden te allen tijde gebruikt, alleen bij wedstrijden (zowel oefen-, beker- als 

competitiewedstrijden). Alle (jeugd) elftallen dragen de presentatiepakken voor- en na de wedstrijden. Dit is 

verplicht. Dus nadrukkelijk niet tijdens de training (trainers uitgezonderd) of privéaangelegenheden. Constatering 

van onjuist gebruik kan na waarschuwing leiden tot inname van de kleding of het in rekening brengen van het  

aankoopbedrag van de gebruikte kleding. 

Schade, diefstal of verlies 

▪ Bij schade, verlies of diefstal is de individuele speler aansprakelijk. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de 
kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de Leider worden gemeld.  

▪ Voor de schade aan de kleding , die tijdens de wedstrijd is ontstaan, wordt de speler niet aansprakelijk 
gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De Leider brengt hiervoor advies uit aan de 
kledingcommissie. 

▪ Bij schade, verlies of diefstal aan het presentatiepak wordt dit direct gemeld aan de kledingcommissie. Bij 
verlies of diefstal zal het bedrag van het presentatiepak moeten worden betaald aan R.K.S.V. ’t Peeske. In de 
loop der jaren schrijft het presentatiepak in waarde af (20% per jaar). Bij Financiën tref je het betreffende 
bedrag aan dat betaald moet worden aan de vereniging indien het presentatiepak kwijt is.  

▪ In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de kledingcommissie. 
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Financiën 

De afschrijvingstermijnen en percentages van de presentatiepakken staan hieronder vermeld. 

Jaar 1 (jaar van 
uitgifte) 
 

Jaar 2 (jaar van 
uitgifte + 1 jaar) 

Jaar 3 (jaar van 
uitgifte + 2 jaar) 

Jaar 4 (van 
uitgifte + 3 jaar) 

Jaar 5 (jaar van 
uitgifte + 4 jaar) 

100% aankoop 
bedrag 
€ 45,= 

80% aankoop 
bedrag 
€ 36,= 

60% aankoop 
bedrag 
€ 27,= 

40% aankoop 
bedrag 
€ 18,= 

20% aankoop 
bedrag 
€ 9,= 

 

Boetbedragen 

Bij verlies, diefstal of het kwijtraken van spullen gelden de volgende bedragen die terugbetaald dienen te worden 

aan R.K.S.V. ’t Peeske. 

Kledingstuk Bedrag 

Shirt tenue € 21,00 

Broek tenue € 10,00 

Kousen tenue € 8,00 

Presentatiepak € 45,00 

Los onderdeel (trainingsbroek of – jas) € 22,50 

Tas € 18,00 

Keeperstenue € 45,00 

Coach jas zomer € 35,00 

Coach jas winter € 70,00 

Ballen jeugd € 30,00 

Ballen senioren € 50,00 

  

 

Borgstelling 

De borgstelling voor het presentatiepak wordt per 5 jaren door het bestuur vastgesteld (start 2020). De borgstelling 

voor het presentatiepak is vastgesteld op € 15,= per presentatiepak.  

De borg wordt terugontvangen op het moment dat de speler het presentatiepak inlevert bij de kledingcommissie. 

Eventuele schades worden verrekend.  

Stoppen 

Mocht de speler stoppen met voetballen bij R.K.S.V. ‘t Peeske of gaat een speler over naar de senioren, wordt het 

presentatiepak ingeleverd bij de kledingcommissie. Overige kleding wordt ingeleverd bij de leider of trainer. Speler 

wordt geacht de kleding en materialen direct in te leveren bij uitschrijven, of binnen twee weken na stoppen. De 

betreffende formulieren dienen getekend te worden. 

Indien er sprake is van overschrijving van speler naar een andere vereniging wordt de overschrijving eerst 

goedgekeurd nadat alle kleding en materialen zijn ingeleverd, de contributieachterstanden zijn voldaan en overige 

verrekeningen hebben plaatsgevonden.  
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Wasvoorschriften Presentatiepakken 

▪ Presentatiepakken in de wasmachine binnenste buiten wassen 
▪ Wasmiddel zonder bleek gebruiken 
▪ Geen Vanish toevoegen, dit tast de lijm laag aan 
▪ Kleding niet nat laten staan, of inweken 
▪ Geen wasverzachter gebruiken 
▪ Bij handwas niet wrijven, maar knijpen 
▪ Bedrukkingen niet strijken 
▪ De kleding niet chemisch reinigen 
▪ Wassen bij een temperatuur van max. 30 graden 
▪ De bedrukte kleding niet in een droogtrommel drogen 

 

Wasvoorschriften Kleding 

▪ De kleding binnenste buiten wassen en recht weer drogen 
▪ Wassen op een temperatuur van maximaal 40 graden Celsius. 
▪ De presentatiepakken niet in de droger  en niet strijken 
▪ De presentatiepakken niet chemisch reinigen 
▪ Wasmiddel zonder bleek gebruiken 
▪ Het presentatiepak niet vuil in de tas laten staan 
▪ Als het kleding niet direct gewassen kan worden, dan uitspoelen en in een beetje lauw water met  

wasmiddel zetten. 
▪ Hesjes graag tijdig wassen (door leider). Graag ophangen indien nat geworden tijdens trainingen dan wel 

wedstrijden. 
 

Gebruik materialen 

▪ Lockers schoon opleveren aan het einde van het seizoen 
▪ Bidons en waterzakken uitspoelen 
▪ Hesjes gewassen inleveren 

 

Veel gestelde vragen 

Mijn kleding is te klein, wat moet ik doen? 

Meld bij de kledingcommissie dat je presentatiepak te klein is. In overleg met de kledingcommissie wordt een nieuw 

presentatiepak geregeld. 

Mijn kleding is stuk, wat moet ik doen? 

Neem direct contact op met je leider en meld wat er kapot is. De leider regelt dit dan verder met de 

kledingcommissie. 

Mijn kleding is zoek?  

Meldt aan je leider wat je kwijt bent. De leider/kledingcommissie maakt dan een afspraak met je.  
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Ik ben mijn trainingsbroek en/of trainingsjas kwijt?  

Vraag eerst aan je ploeggenoten of zij jouw broek of jack ook gevonden hebben. Wordt de broek of jas niet 

gevonden dan dient er een heel nieuw presentatiepak vergoed te worden. Het deel wat nog in je bezit is mag je 

houden.  

Ik stop met sporten bij R.K.S.V. ’t Peeske. Wat doe ik met mijn kleding?  

Je levert je kleding in bij de leider van je team. Zolang de kleding niet ingeleverd is loopt de contributie door. Het 

presentatiepak dient ingeleverd te worden bij de kledingcommissie. 

Ik heb wedstrijdkleding gevonden, wat moet ik hiermee doen?  

Je informeert bij je teamgenoten of zij misschien iets missen. Komt het kledingstuk niet terecht bij de gebruiker, 

lever dan het gevonden kledingstuk in bij je leider. Die zorgt ervoor dat het bij de gevonden voorwerpen komt. 

Mocht het een presentatiepak betreffen kan de leider bij de kledingcommissie vragen van wie het presentatiepak is. 

De leider kan dan het presentatiepak overhandigen aan de speler. 

Wat doe ik aan tijdens de training?  

Tijdens de training wordt je geacht in je eigen kleding te trainen. Er mag geen wedstrijdkleding en/of presentatiepak 

van R.K.S.V. ‘t Peeske gedragen worden. Dit geldt ook voor de keepers. Er geldt een uitzondering voor die teams die 

trainingskleding toegewezen hebben gekregen. 

Mag ik een slidingbroek aan?  

De KNVB heeft slidingbroeken toegestaan mits deze dezelfde kleur hebben als de korte broek van het clubtenue. 

Voor R.K.S.V. ‘t Peeske betekent dit dat alleen witte slidingbroeken zijn toegestaan. 

Ik heb een andere vraag die hier niet bij staat, wat moet ik doen?  

Neem contact op met je leider. Hij/zij speelt de vraag door naar de kledingcommissie. Die zorgt er dan voor dat je 

antwoord krijgt op je vraag. 

 

  

 


