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1. Algemeen 
 
 
1.1 Doelstelling 

De doelstelling van het kledingbeleid is een eenduidige, correcte, verzorgde, 
herkenbare en professionele uitstraling van SV LOSSER. We willen graag dat de 
gehele vereniging in een uniforme outfit rondloopt en speelt. Ieder spelend lid krijgt 
dan ook kleding in bruikleen. 

 
 
1.2 Wanneer wordt de clubkleding gedragen 

 
 Wedstrijdkleding mag alleen gedragen worden tijdens wedstrijden. 
 Tijdens wedstrijden is het verplicht om wedstrijdkleding te dragen. 
 De overige kleding mag naast de wedstrijden ook gedragen worden tijdens 

trainingen en activiteiten van SV LOSSER.  
 
 
1.2 Eigendom 

Alle kleding voorzien van SV LOSSER logo, met uitzondering van door initialen 
gepersonaliseerde kleding, behoort SV LOSSER toe. 

 
 
1.3 Bestelproces 

Bestellingen worden uitsluitend geplaatst via de clublogin van SV LOSSER. Dit geld 
ook voor eventuele individuele verzoeken tot het bedrukken van artikelen met het 
clublogo. Het clublogo wordt dus alleen gedrukt op bestellingen via de clublogin. 
 

 
1.4 Financiële aspecten 

Met uitzondering van de spelers van de Mini League zullen alle leden per maand een 
bedrag voor kleding betalen. De kosten worden door elk spelend lid tegelijk met de 
contributie-inning voldaan.  

 
 
1.5 Vermissing 

Bij vermissing van clubkleding moet het team de kosten betalen inclusief de 
eventuele opdrukkosten van reclame en nummers, tenzij aanwijsbaar is aan welke 
speler de vermissing is toe te wijzen. In dat geval worden de kosten verhaald op de 
speler. 

 
 
1.6 Beëindiging lidmaatschap 

Bij beëindiging van het lidmaatschap is het lid verplicht de verstrekte clubkleding in te 
leveren bij de teamleiding. Gebeurt dit niet, dan zullen de kosten bij het lid in rekening 
worden gebracht en via de automatische incasso worden geïnd. Papieren voor 
overschrijving naar een andere club worden niet afgegeven, indien bovenstaande niet 
correct is afgewikkeld.  
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2 Wedstrijdkleding 
 

 
2.1 Wedstrijdkleding voor veldspelers 

De wedstrijdkleding voor veldspelers bestaat uit: 
o Een wedstrijdshirt voorzien van logo en nummer; 
o Een wedstrijdshort voorzien van logo; 
o Wedstrijdsokken. 

 
 

2.2 Wedstrijdkleding voor keepers 
 
De wedstrijdkleding voor keepers bestaat uit: 
o Een keepersshirt voorzien van logo en nummer; 
o Een keepersshort voorzien van logo;  
o Keepers sokken; 
o Keepers handschoenen. 

 
 

2.3 Basis uitgangspunten wedstrijdkleding 
 
 De levensduur van de wedstrijdkleding, met uitzondering van de 

keepershandschoenen en sokken, is 3 jaar.  
 De levensduur van de keepershandschoenen en sokken is 1 jaar. Als deze 

tussentijds vervangen moeten worden kunnen ze worden gekocht bij de 
kledingcommissie. 

 Ieder lid wordt geacht zuinig met de verstrekte kleding om te gaan.  
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3 Reglement spelende leden 

 
3.1 Basisreglement junioren 

Aan elk spelend lid wordt voor een periode van één seizoen het volgende in bruikleen 
gegeven: 
o wedstrijdkleding 
o thermoshirt 
o trainingsshirt (lange mouw) voorzien van logo 

 
De wedstrijdkleding wordt aan het begin van elk seizoen in een teamtas verstrekt aan 
de teamleiding. De tas bevat naast de wedstrijdkleding ook een waterzak, spons en 2 
bidons.  

 
 
3.2 Basisreglement senioren 

Aan elk spelend lid wordt voor een periode van één seizoen het volgende in bruikleen 
gegeven: 
o wedstrijdkleding 
o thermoshirt  
o trainingsshirt (lange mouw) voorzien van logo 

 
De wedstrijdkleding wordt aan het begin van elk seizoen in een teamtas verstrekt aan 
de teamleiding. De tas bevat naast de wedstrijdkleding ook een waterzak, spons, 
EHBO setje en 2 bidons.  

 
 
3.3 Aanvulling selectieteams senioren 

 De selectieteams worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld.  
 Het wedstrijdshort wordt naast het logo ook voorzien van een nummer.   

 
Aan de spelers van deze teams worden ook onderstaande extra’s in bruikleen 
gegeven: 
o sporttas voorzien van logo; 
o trainingsbroek voorzien van logo; 
o twee trainingsshirts (korte mouw) voorzien van logo; 
o twee trainingsshorts voorzien van logo; 
o twee paar trainingssokken; 
o een trainingsjas met capuchon voorzien van logo; 
o een warmloopshirt voorzien van logo; 
o een presentatiepolo voorzien van logo. 

 
Per team worden naast de hierboven omschreven extra’s nog 5 coach jassen en 5 
jassen voor de reservespelers beschikbaar gesteld. 
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4 Reglement teambegeleiding  

 
4.1 Basisreglement teambegeleiding  

Onderstaande kleding wordt in bruikleen gegeven aan de trainers, leiders en 
grensrechters. (met een maximum van 3 per team) 
 

Functie All Weather jas Coachjas Trainingspak Zomersetje 

Trainer     

Leider      

Grensrechter     

 
Bij beëindiging van de functie is het verplicht de verstrekte kleding in te leveren bij de 
kledingcommissie. Gebeurt dit niet, dan zullen er kosten in rekening worden gebracht.  

 
 
4.2 Aanvulling teambegeleiding selectieteams senioren 
 

Als aanvulling op de basis wordt ook onderstaande kleding in bruikleen gegeven aan 
de leiders en grensrechters van de selectieteams senioren. 
 

Functie All Weather jas Coachjas Trainingspak Zomersetje 

Leider     

Grensrechter     

 
Bij beëindiging van de functie is het verplicht de verstrekte kleding in te leveren bij de 
kledingcommissie. Gebeurt dit niet, dan zullen er kosten in rekening worden gebracht.  

  



 

 
Kledingbeleid SV Losser d.d 1 september 2022  Pagina 6 van 6 

Bijlage 1: Collectie SV LOSSER 
 
 

 

Wedstrijdkleding veldspelers
Wedstrijdshirt 1 logo en nummer
Wedstrijdshort 1 logo  Field Short Navy 420000-7000
Wedstrijdsokken 1 -- Uni Sock II Navy 440001-7000

Wedstrijdkleding keepers
Keepers shirt 1 logo en nummer Drive Match Shirt Orange Black 410006-3800
Keepers short 1 logo  Focus Short Orange Black 420001-3800
Keepers sokken basis 1 -- Uni Sock II Navy 440001-3000
Keepers handschoenen 1 --

Basis spelende leden JR & SR
Wedstrijdkleding --
Trainingsshirt lange mouw *1 1 logo Pride 1/4 Zip Top Navy White 408015-7200
Thermoshirt veldspeler 1 logo Functional Sports Underwear l.m. Navy 446100-7000
Thermoshirt keeper 1 logo Core Baselayer Long Sleeve Shirt Orange 446101-3000

Aanvulling spelende leden SR selectie
Sporttas 1 logo  Pro Bag Prime Black 484837-8000
Trainingsbroek 1 logo  Pride Pants Navy 432003-7000
Trainingsshirt 2 logo  Pride T-Shirt Navy White 460001-7200
Trainingsshort 2 logo  Field Short  Navy 420000-7000
Trainingssokken 2 -- Uni Sock II Navy 440001-7000
Trainingsjas met capuchon 1 logo  Pride Full Zip Hooded Navy White 408014-7200
Warmloopshirt korte mouw 1 logo  Pride T-Shirt Navy White 460001-7200
Presentatiepolo 1 logo  Pride Polo Navy White 463002-7200

Basis teambegeleiding
All Weather jas 1 logo Pride Windbreaker Navy White 454004-7200
Coach jas 1 logo Centro Padded Coach Jack Navy 457000-7800
Trainingsshirt lange mouw *1 1 logo Pride 1/4 Zip Top Navy White 408015-7200
Trainingsbroek *1 1 logo  Pride Pants Navy 432003-7000
Polo trainers *2 1 logo Field Polo Blue 463003-5000
Short trainers *2 1 logo Field Woven Short Navy 437203-7000

Aanvulling teambegeleiding SR selectie
Trainingsshirt korte mouw trainers 2 logo  Field Shirt Blue 410001-5000
Shirt grensrechter selectieteams sr 2 logo Drive Match Shirt Yellow Black 410006-4800
Shirt grensrechter selectieteams sr 2 logo Drive Match Shirt Royal Black 410006-5800
Short grensrechter selectieteams sr 2 logo Field Woven Short Navy 437203-7000

Overig
Watertas logo Waterbag Stanno Black Anthracite 484805-8900
Aanvoerdersband -- Aanvoerdersband Yellow 489101-4000
Team tas t/m O12 logo Premium Team Bag Black 484847-8000
Team tas vanaf O13 logo Loreto Bag Black 484836-8000

*1     Het trainingspak bestaat uit een trainingsshirt lange mouw en een trainingsbroek

*2     Het zomersetje bestaat uit een polo trainers en short trainers

Extra's webshop
Tas -- Pro Backpack Prime Black 484838-8000


