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KLEDING REGELING
SV HELIOS

INLEIDING
Met ingang van het seizoen 2008/2009 heeft SV Helios een uniforme kledinglijn voor alle voetballende
leden van de vereniging. SV Helios heeft kleding aangeschaft voor spelende leden (senioren
veld/zaal, junioren en pupillen) en trainers en begeleiders. De leden ‘leasen’ op hun beurt deze
kleding van SV Helios. De kleding blijft eigendom van SV Helios. Het leasebedrag wordt samen met
de contributiebetaling geïnd. Na de opstartperiode zal jaarlijks een gedeelte van de kleding worden
vervangen.
ORGANISATIE
Het regelen, organiseren en beheren van de kleding kost veel tijd. Bovendien zal er i.v.m. sponsoring
kleding bedrukt moeten worden. Er is een Kleding-Commissie ingesteld om dit te coördineren en uit te
voeren. Deze commissie staat in nauw contact met de Sponsor Commissie en de kledingleverancier.
De kledingcommissie is via email bereikbaar: kledingcommissie@svhelios.nl .
BASISPAKKET
Ieder team ontvangt een basispakket. Dit ziet er als volgt uit:
Spelerstenues
Eén keeperstenue
Eén team tas
Eén aanvoerdersband
Eén waterzak
Leider/trainer jas(sen)
Een spelerstenue bestaat uit:
Shirt
Kousen
Broek
Een keeperstenue bestaat uit:
Keepersbroek kort
Keepersbroek lang
Keepersshirt
Paar kousen
Keepers handschoenen (voor pupillen teams)
o keepers vanaf de JO13 teams kunnen op aangeven van hun leider na schriftelijke (e-mail)
toestemming van de kledingcommissie een paar handschoenen uitzoeken bij Buitink ter
waarde van €50,00 euro als kosten voor sv Helios.
o De leider mailt hiertoe de kledingcommissie met de naam van de keeper van welk team.
De kleding commissie stuurt een reactie met eventuele voorwaarden en verdere procedure.
INDICATIE AANTALLEN
11-Tallen JO13 en hoger
8-Tallen JO11 en JO12
6-Tallen JO8, JO9, JO10
5-Tallen (zaal)

14 tenues, plus 1 keeperstenue
10 tenues, plus 1 keeperstenue
8 tenues, plus 1 keeperstenue
7 tenues, plus 1 keeperstenue

WERKWIJZE
Voor aanvang van het seizoen ontvangt de leider een set voor zijn team.
Gedurende het seizoen wordt de kleding door een leider of aangewezen teamlid of ouder
beheerd. Deze persoon maakt afspraken m.b.t. wassen en meenemen van de tenues naar
wedstrijden en dergelijke, en controleert regelmatig de set op compleetheid en beschadigingen.
Vermissingen worden door het lid zelf betaald / in rekening gebracht.
Het is niet toegestaan de leasekleding voor training of andere doelen te gebruiken.
Na afloop van het seizoen worden de spullen weer ingenomen door de leider en draagt er zorg
voor dat alles weer compleet terug komt.
Per set wordt een wasvoorschrift meegegeven waarop staat hoe met de spullen
omgegaan dient te worden.
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EXTRA KLEDING EN SPONSORPAKKET
Kleding zoals trainingspakken, trainingstops, inloopshirts, sweaters, spelerstassen en dergelijke zijn
geen onderdeel van het basispakket. Deze kleding kan apart op kosten van sponsoren worden
aangeschaft, en DIENT TE ALLEN TIJDE VIA DE KLEDINGCOMMISSIE bij de leverancier besteld
te worden (in verband met het standaardassortiment, clublijn en de korting op de aanschafprijs).
Als aantallen dienen hierbij de indicatieaantallen aangehouden te worden. Voor bijvoorbeeld
selectieteams kunnen ook andere aantallen aangehouden worden.
Indien extra kleding door sponsoren ter beschikking wordt gesteld wordt dit het zgn. “sponsorpakket”
dat wordt toegevoegd aan het basispakket van een team. Dit dient via de sponsorcommissie
geregeld worden. De kledingcommissie draagt zorg voor de uitvoering (aanschaf en/of bedrukking via
de leverancier).
Het sponsorpakket blijft eigendom van SV Helios en blijft bij het team waarvoor het aangeschaft is
(een sponsor sponsort bijvoorbeeld team X voor 2 jaar). In overleg met de sponsor- en
kledingcommissie zouden ook andere constructies mogelijk kunnen zijn.
Met de kleding en artikelen in het sponsorpakket wordt op dezelfde wijze omgegaan als met het
basispakket. Aan het eind van het seizoen dienen ook eventuele vermissingen hiervan vergoed te worden.
SPONSORCONTRACTEN
Sponsorcontracten dienen in principe parallel te lopen aan de verwachte gebruikstijd van de kleding
(drie jaar). Indien een sponsor zijn naam/logo op het tenue van een team wil plaatsen, kan dat via de
sponsorcommissie geregeld worden. De kledingcommissie draagt zorg voor de uitvoering (aanschaf
en/of bedrukking via de leverancier).
ADMINISTRATIE EN BEHEER
De kledingcommissie houdt een orderadministratie bij:
Vastleggen (bij) bestellingen: aantallen, maten, kosten
Vastleggen sponsorpakketten: welk team heeft wat?
TUSSENTIJDSE AANVULLING
Beschadigde kleding dient bij de kledingcommissie omgeruild te worden. Vermiste kleding kan via de
kledingcommissie vervangen worden. De kosten van de vermiste artikelen dienen door het lid voldaan
te worden.
VERANTWOORDING KLEDING
Ieder lid is geheel verantwoordelijk voor de kleding. Vermissingen dienen door het lid vergoed te
worden. Zelf gekochte vervangende kleding of artikelen zullen niet geaccepteerd worden in verband
met het behouden van de uniformiteit. De kosten bij vermissing zijn €20,00 (bij sponsoropdruk €32,50)
voor het spelersshirt, €8,00 (bij sponsor/nummer opdruk €11,00) voor een spelersbroek en €7,00 voor
de kousen. Voor de overige artikelen, bv keeperstenue of artikelen uit een sponsorpakket, zijn de
vervangingskosten op te vragen bij de kledingcommissie. Bij beschadiging als gevolg van
onzorgvuldig gebruik geldt hetzelfde. Bij beschadiging veroorzaakt door wedstrijden niet. Ingeval van
onenigheid beslist het hoofdbestuur van SV Helios. In het algemeen bestaan de vervangingskosten uit
de cataloguskosten van de kleding, plus de kosten van de bedrukking.
Deze regeling is noodzakelijk om de sets compleet te kunnen houden zonder extra kosten voor de
vereniging. Voor de kleding wordt geen borg betaald. Is er echter wat vermist dan moet het lid
bovenstaande kosten betalen, om aanvulling mogelijk te maken.
PARTNER
Het neerzetten van een uniforme kledinglijn voor SV Helios kan dankzij een
samenwerkingsovereenkomst met Buitink Sport 2000. We kunnen hierdoor kwalitatief goede kleding
aanbieden tegen een acceptabele prijs.
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WASVOORSCHRIFT

WASADVIES ALGEMEEN
HOUD ALTIJD HET WASVOORSCHRIFT IN DE KLEDING AAN
Indien mogelijk:
Wassen op maximaal 40°C.
Gebruik alleen wasmiddelen zonder bleek of wasverzachter.
NIET IN DE WASDROGER
NIET centrifugeren
NIET chemisch laten reinigen
NIET strijken
BEDRUKKING
BEDRUKTE ARTIKELEN BINNENSTE BUITEN WASSEN.
BLAUWE SPELERS SHIRTS
SHIRTS BINNENSTE BUITEN WASSEN
Niet samen wassen met de witte shorts
KEEPERS SHIRT
BINNENSTE BUITEN WASSEN
Niet samen wassen met de witte shorts
WITTE SPELERS SHORTS en WITTE KOUSEN
Niet samen wassen met gekleurde artikelen
ZWARTE KEEPERS BROEKEN
Niet samen wassen met de witte shorts
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