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Kledingplan BWO Jeugd 

Vanaf het seizoen 2019-2020 gaat BWO werken met een nieuw kledingplan. Alle betalende 

jeugdleden ontvangen een wedstrijdshirt en broek (met BWO-logo) van de club. Sokken á 10 euro 

zijn voor eigen rekening, alleen te verkrijgen bij BWO. Dat wil zeggen dat ieder jeugdteam via de 

leider/trainer een tas met wedstrijdshirts  aan het begin van het seizoen krijgt.  

 

Reglement JEUGD 

1. Bruikleen van kleding  

a. De jeugdcommissie/kledingcommissie van BWO stelt een tas met wedstrijdshirts per team 

beschikbaar.  Elk spelend lid van BWO is automatisch deelnemer aan het “BWO kledingplan” 

b. De wedstrijdshirts worden per team ter beschikking gesteld. De shirts blijven bij het team en 

worden niet aan individuele spelers meegegeven!  

c. De trainer/leider van het team tekent voor ontvangst van de complete tas met 

wedstrijdshirts. 

d. Het team krijgt de wedstrijdshirts in bruikleen. Aan het einde van het seizoen wordt een 

complete tas met wedstrijdshirts weer ingeleverd bij de leider/trainer. 
e.  De wedstrijdshirts worden gebruikt bij het spelen van wedstrijden van BWO. De shirts zijn 

niet voor de trainingen. Elke speler draagt een zwart wedstrijdbroekje met BWO logo, dit 

broekje is in eigen beheer en kan bij BWO worden omgeruild voor een grotere maat. Bij 

verlies dient u zelf een nieuw wedstrijdbroekje aan te schaffen bij BWO.  De sokken en 

wedstrijdbroekjes zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat in de mediaruimte. Na 

betaling aan de bar in de kantine krijgt u een bon waarmee bij het wedstrijdsecretariaat in de 

mediaruimte het artikel kan worden opgehaald. 

f. De trainer/leider zorgt voor de planning van de collectieve wasbeurt van shirts na iedere 

wedstrijd. BWO faciliteert het wassen van de shirts. Mocht het onverhoopt toch voorkomen 

dat u als team zelf moeten wassen, dan ALLE shirts binnenste te buiten (in 1 trommel) 

wassen voor het tegengaan van verkleuring. 

g. Iedere speler is zelf verantwoordelijk voor zoekgeraakte, gestolen of kapotte 

wedstrijdkleding. De kosten zullen op die speler worden verhaald. 

 

2. Taken van de trainer/leider bij de wedstrijden  

a. De wedstrijdshirts wordt uitgereikt voorafgaand aan iedere wedstrijd.  

b. Na de wedstrijd zorgt elke speler dat zijn/haar wedstrijdshirt in de desbetreffende tas komt. 

Per team ben je zelf verantwoordelijk voor de inname van alle shirts in de teamtas.  

c. De trainer/leider zorgt  dat de complete tas met shirts die gewassen dient te worden in de 

locker klaar staat en dat het kaartje met nummer in de daarvoor bestemde bus wordt 

gedeponeerd zodat men weet dat de tas gewassen dient te worden. 



 

 

 

 

3. Taken speler/ouder  

a. De speler/ouder moet de via de vereniging ter beschikking gestelde wedstrijdkleding op een 

zorgvuldige manier gebruiken en beheren. 

 

4. Extra kleding:  

Kleding als trainingspakken, voetbaltassen, trainingskleding en dergelijke zijn geen onderdeel van het 

kledingplan, maar wel onderdeel van de kledinglijn. Deze kleding kan eventueel apart, op kosten van 

sponsoren of individuele leden worden aangeschaft via de webshop. Deze is te vinden via: 

http://www.ksvbwo.nl/ledenshop/ 

 

5. Sponsorkleding: 

Iemand kan besluiten  een team te sponsoren. De sponsornaam komt dan op de shirts. 

Heel fijn voor de club! Wilt u een team sponsoren dan dient u contact op te nemen met de 

sponsorcommissie.  

 

6. Uitgifte/inname: 

• De uitgifte van de kleding gebeurt centraal op het sportpark van BWO, op een nader te 

bepalen datum, voor aanvang competitie. Deze datum zal tijdig worden gecommuniceerd via 

de jeugdcoördinatoren, leiders en de website en sociale media van BWO.  

• De uitgifte van de kleding gebeurt via de elftalleiders van de teams, deze ontvangen de 

teamtas met de kleding, en de kleding voor de begeleiding.  

• De elftalleider tekent een 'Team kledingplan formulier' voor de te ontvangen artikelen van 

zijn elftal.  

• Voor de jeugd zal de inname van het kledingplan pakket centraal aan het einde van het 

seizoen plaatsvinden. De exacte datum zal gecommuniceerd worden via de 

jeugdcoördinatoren, leiders de website en via de sociale media kanalen.  

• De elftalleider zorgt ervoor dat hij het complete kledingplan pakket van zijn team inneemt. 

De elftalleider telt de artikelen en inspecteert de artikelen op beschadigingen. De elftalleider 

levert het hele pakket in bij de kledingcommissie. Nadat de kledingcommissie de artikelen 

heeft geteld en op beschadigingen heeft geïnspecteerd, ontvangt de elftalleider het 'Team 

kledingplan formulier' ondertekend door de kledingcoördinator retour.  

• In gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal het bestuur van BWO een beslissing nemen. 

 

De eindverantwoordelijkheid van het kledingplan ligt bij het bestuur en wordt uitgevoerd 

door de sponsorcommissie en jeugdcommissie. 

http://www.ksvbwo.nl/ledenshop/

