HOOFDSTUK 12
BEHEERGROEP KLEDING
12.1 KLEDINGSPONSORING
Shirtsponsoring, beter gezegd kledingsponsoring, is één van de sponsorvormen bij
de s.v. Grol. In principe kan voor alle teams gewerkt worden met kledingsponsoring.
De kledingsponsor van het eerste elftal is tevens de hoofdsponsor van de s.v. Grol. Het
sponsorcontract met de hoofdsponsor zal door het hoofdbestuur i.c. de
sponsorcommissie, in samenspraak met de hoofdsponsor, opgesteld worden.
Het wassen van gesponsorde kleding gebeurt centraal door iemand, die daartoe door
het bestuur senioren is aangezocht. De vergoeding hiervoor zal in overleg met de
penningmeester vooraf overeengekomen worden.
Een kledingsponsorcontract met de overige senioren-, zaalvoetbal en jeugdteams zal
door de sponsorcommissie, in samenspraak met de betreffende sponsor(en), opgesteld
worden, nadat hierover afstemming met het hoofdbestuur heeft plaatsgevonden.
Reglement kledingsponsoring
1. Kledingsponsoring is mogelijk voor alle teams van de s.v. Grol.
2. Hiervoor wordt een onderscheid gemaakt in categorieën (zie verderop).
3. Met alle sponsoren wordt getracht een kledingsponsorcontract voor meerdere jaren
overeen te komen.
4. Alle door de sponsor ter beschikking gestelde kleding en/of overige materialen
worden door de s.v. Grol ingekocht en voldoen derhalve aan de door het bestuur
vastgestelde criteria t.a.v. uniforme kleding, te weten: blauwe shirts, witte broeken
en blauwe kousen.
5. De door de sponsor gesponsorde kleding en/of overige materialen blijft gedurende
de contractperiode in het bezit van de s.v. Grol.
6. De shirtreclame mag uitsluitend op de voorzijde van de shirts. Op de broeken mag
geen reclame worden aangebracht. In alle voorkomende gevallen geldt echter dat
ten aanzien van de afmeting, voldaan moet worden aan de door de KNVB gestelde
eisen *
7. Reclame op trainingspakken (achterzijde) is toegestaan indien het reclame betreft
van de shirtsponsor of als de shirtsponsor akkoord is met het logo van een andere
sponsor of eventueel goed doel.
8. Het sponsorlogo en overige bedrukking wordt in wit op de shirts aangebracht.
Nummers op broeken worden blauw gedrukt.
9. De kledingsponsor verplicht zich tot betaling aan s.v. Grol van het basispakket
kleding (zie verderop) alsmede de bijdrage voor sponsoring in gelijke jaarlijkse
termijnen. Bij een contract met een kortere looptijd wordt e.e.a. in overleg
vastgesteld.
10. Bij sponsoring van ‘overige materialen’ is de sponsor direct bij het afsluiten van het
contract de totale waarde van de aangeschafte materialen verschuldigd aan s.v.
Grol.
11. Begin december van enig jaar ontvangt de sponsor een factuur voor de jaarlijkse
sponsorbijdrage.
12. De bedragen die in het sponsorcontract en bijlage(n) genoemd worden zijn
exclusief BTW.
13. Een af te sluiten sponsorcontract heeft als ingangsdatum 1 juli van enig jaar.
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12.2 BEDRUKKING
Met uitzondering van het UIT-tenue van Grol 1 (gouden bedrukking) wordt alle
bedrukking in wit uitgevoerd. Ten aanzien van de bedrukking zijn de volgende
afspraken gemaakt:
Shirt
Voorzijde
Achterzijde

Logo s.v. Grol
Logo sponsor
Nummering

9 cm op linkerborst
afmeting 30 x 15 cm.
25 cm.

Broek

Logo s.v. Grol

7 cm op rechterpijp

Achterzijde

Logo s.v. Grol
Nummering
Logo sponsor

9 cm op linkerborst
klein onderaan
afmeting 30 x 15 cm.

Warmloopshirts

Logo s.v. Grol

9 cm op linkerborst

Tassen

ene zijde sponsorlogo
Nummering

andere zijde logo s.v. Grol
7,5 cm

Logo s.v. Grol
Logo sponsor

9 cm. op linkerborst
afmeting 30 x 15 cm

Trainingspak
Voorzijde

Coachjassen
Voorzijde
Achterzijde

12.3 KLEDINGFONDS
Per 1 juli 2009 zijn wij binnen de s.v. Grol een project gestart om kleding in bruikleen
te verstrekken. Iedere speler betaalt € 1,50 per maand en krijgt de kleding in
bruikleen. Er is sinds genoemde datum sprake van een kledingfonds waaruit de s.v.
Grol de Groltenues (shirt, broek en kousen) bekostigd. Dat fonds wordt grotendeels
gevuld door deze kledingbijdrage van de actieve leden en door kledingsponsoring.
Om dit alles in goede banen te leiden (registratie etc.) is er een kleding beheergroep
in het leven geroepen. Deze kledingbeheergroep houdt zich bezig met alle kleding
die binnen de s.v. Grol voorradig is en zorgt voor de coördinatie van uitgifte en
inname en registratie van deze kleding. Ook de bestellingen van kleding en het
regelen van de bedrukking verloopt via de beheergroep kleding. Indien nodig neemt
de coördinator beheergroep kleding contact op met de secretaris van het
hoofdbestuur s.v. Grol.
De beheergroep kleding heeft in 2009 een aantal reglementen opgesteld. Na een
aantal jaren gedraaid is besloten om een kledingprotocol te schrijven zodat de regels
officieel vast liggen, overzichtelijker zijn en gemakkelijker terug te vinden zijn voor
iedereen (o.a. via de website www.svgrol.nl).
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Zoals eerder vermeld wordt alle kleding binnen de s.v. Grol in bruikleen verstrekt. Wij
gaan er dan ook van uit dat iedereen zuinig is op de kleding van de s.v. Grol. Als
iedereen zich aan onderstaande gebruiksregels houdt en er ook op toeziet dat zijn of
haar teamleden zich hieraan houden, hebben we jarenlang plezier van deze kleding!
Senioren
Voor vragen, bestellingen etc. met betrekking tot kleding senioren kan contact
worden opgenomen met Mini Huijskes: 06-22145379
Jeugd
Voor vragen, bestellingen etc. met betrekking tot kleding jeugd kan contact worden
opgenomen met Rita Arink: 06-20418707. Zij is tevens coördinator van de
beheergroep kleding.
Er zijn de volgende reglementen opgesteld m.b.t. de kleding:
Algemeen reglement uniforme kleding
x Kleding mag alleen gebruikt worden tijdens wedstrijden en officiële gelegenheden
van de s.v. Grol (niet privé gebruiken en niet voor en tijdens trainingen). Indien dit
toch gebeurt betaalt de betreffende speler een boete van € 10,00.
x Kleding mag niet individueel mee naar huis genomen worden, m.a.w. kleding blijft
te allen tijde als volledige set in de teamtas.
x De kleding zal met enige regelmaat gecontroleerd worden door de beheergroep
kleding op: schade, aantallen en kwaliteit.
x Bij schade, vermissingen s.v.p. contact opnemen met de coördinator van de
beheergroep kleding.
x Om onnodige beschadigingen aan de kousen te voorkomen geen tape over de
kousen aanbrengen.
x De leiders en het team van spelers zijn er verantwoordelijk voor dat na de
wedstrijd alle kleding compleet is.
x Teams hebben hesjes ontvangen. De aantallen zijn geregistreerd en de hesjes
moeten aan het eind van het seizoen weer ingeleverd worden.
Bij vermissingen en schade zijn de kosten voor het gehele team!
Bij de senioren worden de kosten verhaald op het team (en eventueel hoofdelijk,
m.a.w. op de individuele speler).
Bij de junioren (incl. meiden) worden de kosten ingehouden op de jaarlijkse bijdrage
van € 75,00. Mocht dat niet toereikend zijn dan wordt het ook verhaald op het team.
Bij pupillen worden de kosten op het team verhaald.
x
x
x
x
x

Aan het eind van het seizoen de kleding weer inleveren bij de beheergroep
kleding, met een overzicht van wat ontbreekt en stuk is etc.
Bij schade het vriendelijke verzoek om deze eerst proberen zelf te herstellen. Lukt
dit niet, neem dan contact op met de coördinator van de beheergroep kleding.
Voor vragen etc. verzoeken wij vriendelijk dat alleen de begeleiding contact
opneemt met de coördinator van de beheergroep kleding.
Tassen met kleding niet in de tassenruimte laten staan!
In het zijvak van elke teamtas met kleding zit een wasvoorschrift en een
inventarisatielijst per team.
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Keepersplan s.v. Grol jeugd
Iedere keeper van de s.v. Grol krijgt per seizoen een vergoeding voor keeperhandschoenen. De vergoeding voor de senioren en A – B – C en D keepers is € 30,00 per
seizoen en voor de E – F keepers bedraagt deze € 15,00 per seizoen.
12.4 KLEDING SELECTIETEAMS
Trainingskleding Grol 1 en 2
Iedere speler van Grol 1 en 2 is in het bezit van een training set.
Deze set bestaat uit:
x Trainingsbroek
x Sweater
x 2 shirts lange mouw
x 2 korte broeken
x 2 paar sokken
x Regenjack (alleen Grol 1 spelers)
Deze kleding neemt de speler mee naar huis. De registratie gebeurt nu nog door de
elftalbegeleiders maar zal door de beheergroep kleding overgenomen worden
wanneer de nieuwe kledinglijn er is.
Bij schade en vermissingen betaalt ieder speler zelf de kosten.
Kleding trainers en begeleiding Grol 1 en 2
De trainers en begeleiding zijn eveneens in het bezit van een training set.
Deze set bestaat uit:
x Trainingsbroek
x Sweater
x 2 shirts lange mouw
x 2 korte broeken
x 2 paar sokken
x Regenjack
x Vancouver pants (voor zondag)
Wanneer een trainer of begeleider stopt moet deze kleding ingeleverd worden bij de
beheergroep kleding.
Presentatiekleding Grol 1
De spelers en begeleiders van Grol 1 die in het bezit zijn van presentatiekleding
dienen hier met zorg mee om te gaan. Presentatiekleding mag alleen gedragen
worden bij wedstrijden en officiële gelegenheden van de s.v. Grol.
Kleding Parkdienst
Voor de leden van de parkdienst zijn 5 jassen aangeschaft. Deze worden gedragen
tijdens de parkdienst. Daarnaast zijn er polo’s die gedragen kunnen worden. Deze
zijn eveneens in beheer van de beheergroep kleding.
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Kleding jeugd-/senioren scheidsrechters
De scheidsrechters van de s.v. Grol hebben een compleet tenue (shirt/broek/kousen)
ontvangen. Deze kleding ligt bij de scheidsrechters thuis en moet ingeleverd worden
wanneer zij stoppen met fluiten of wanneer bijv. de kleding te klein is geworden. De
coördinator van de beheergroep kleding is hiervoor verantwoordelijk.
Reservekleding s.v. Grol
De reservekleding van de s.v. Grol is in beheer van de beheergroep accommodatie
(Tonny Hartman).
Algemeen
Bij verlies of onherstelbare beschadiging van de kleding stelt de speler/begeleider de
coördinator van de beheergroep kleding hiervan direct op de hoogte. Ingeval de
oorzaak bij de speler/begeleider ligt – dit ter beoordeling aan de coördinator
beheergroep kleding– zal de speler/begeleider zo spoedig mogelijk een vervangend
trainingspak of onderdeel ervan ontvangen en zal de speler/begeleider bij verlies of
onherstelbare beschadiging de volledige vervangingswaarde van het trainingspak of
onderdeel ervan aan de s.v. Grol dienen te vergoeden.
Indien schade op een derde verhaald kan worden zal het lid de ontvangen
schadevergoeding aan de s.v. Grol doen toekomen.
Zie voor het reglement kleding zaterdagochtendselectie en de wasvoorschriften
bijlagen 13.1 en 13.2.
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