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Reglement Kledingfonds RKSV Rohda Raalte 

 

• RKSV Rohda Raalte heeft een eigen kledingfonds. Dit fonds stelt zich tot doel om elk team te 

voorzien van een correct en uniform clubtenue. Het kledingfonds valt onder de 

verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur i.c. de algemeen secretaris.  

 

• Het beheer van het kledingfonds is in handen van de commissie beheer kleding en materialen, 

hierna te noemen commissie BKM, die tevens verantwoordelijk is voor de organisatie van de 

uitvoering. De coördinatoren van de diverse leeftijdsgroepen, de vertegenwoordiger van de 

seniorenteams, de train(st)ers en leid(st)ers ondersteunen desgevraagd de kledingfonds 

commissie ten behoeve van een goede, praktische uitvoering.   

 

• Voor het gebruik van de wedstrijdkleding wordt aan de leden een jaarlijkse bijdrage in rekening 

gebracht. Deze verplichte bijdrage is opgenomen in de contributie.  

De jaarlijkse bijdrage kan door de Algemene Leden Vergadering worden aangepast, zulks op 

voorstel van het bestuur. 

 

• Leden die gedurende het seizoen bij Rohda vertrekken, blijven de volledige bijdrage 

verschuldigd en hebben in principe geen recht op restitutie.  

 

• Het clubtenue voor de speler/speelster bestaat uit wedstrijdshirt (geel), -broek (rood) en -kousen 

(rood/geel). Voor een keeper is dat keepershirt, -broek en -kousen. Keeperhandschoenen vallen 

niet onder de regeling van het kledingfonds. 

De shirts zijn voorzien van het Rohda Raalte clubembleem en eventueel (en uitsluitend) door de 

vereniging aangebrachte sponsoruitingen.  

 

• De kleding is eigendom van de vereniging en wordt aan elke speler/speelster in huur gegeven 

totdat het lidmaatschap van de vereniging wordt beëindigd. De spelers/speelsters c.q. de 

ouders/verzorgers van minderjarige leden zijn verantwoordelijk voor het verstrekte tenue.  

 

Spelregels voor het gebruik van de sportkleding 

 

1. De wasvoorschriften dienen strikt te worden opgevolgd. Deze zijn te vinden op de website van 

Rohda Raalte of kunnen worden opgevraagd bij de commissie BKM. 

 

2. Indien er door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, 

worden kosten ter vervanging in rekening gebracht aan de speler/speelster c.q. de 

ouders/verzorgers van minderjarige spelers/speelsters, zulks ter waarde van het aanschafbedrag.  

 

3. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van Rohda Raalte worden gebruikt en 

dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de commissie BKM 

toestemming is verleend. 

 

4. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor ze is bedoeld. 

 

5. Zonder toestemming van het algemeen bestuur mogen op de kleding geen teksten of andere 

uitingen worden aangebracht.  
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6. Iedere gebruik(st)er is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of 

beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden kosten ter 

vervanging in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag.  

 

7. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de 

wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit vervolgens direct bij de 

commissie BKM van Rohda Raalte. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is 

ontstaan, zal een speler/speelster niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet 

of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de commissie BKM. 

 

8. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor 

bedoelt, dient de leider dit direct na constatering te melden bij de commissie BKM. Of iemand 

aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de commissie BKM. Bij vermeende diefstal 

moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overgelegd. 

 

9. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de wedstrijdkleding te worden ingeleverd bij de 

commissie BKM. Indien kleding niet wordt ingeleverd dan wel er kleding ontbreekt, zullen 

hiervoor kosten ter hoogte van de aanschafwaarde in rekening worden gebracht aan de 

betreffende speler/speelster dan wel de ouders/verzorgers van een minderjarige speler/speelster. 

 

10. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie BKM. 

 

 

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in april 2009. 

1e Aangepaste versie vastgesteld door het Algemeen Bestuur in mei 2011. 

2e Aangepaste versie vastgesteld door het Algemeen Bestuur in april 2019.  
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Uitgifte materialen t.b.v. wedstrijden en trainingen 

 

Aan de teammanager/leid(st)er van elk team worden aan het begin van het seizoen de volgende 

materialen verstrekt: 1 watertas/ bidon/ spons en 1 aanvoerdersband, 2 wedstrijdballen en een code 

voor de ballenkast (per team) met daarin een aantal trainingsballen. Voor deze materialen wordt bij 

ontvangst getekend. Aan het eind van het seizoen dienen de verstrekte materialen weer te worden 

ingeleverd bij de commissie BKM. 


