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Beste leden, ouders / verzorgers,  

 

Sinds 2017 hebben wij voor de junioren en senioren het kledingplan binnen de 

vereniging geïntroduceerd.  

Sinds seizoen, 2019-2020, is het kledingplan ook geïntroduceerd bij CMV5-6.  

 

In dit schrijven leggen wij uit hoe het in z’n werk gaat. 

 

Als u na het lezen van deze toelichting nog vragen heeft, kunt u deze per e-mail 

stellen via bestuur@okk70.nl .  We zullen hier dan z.s.m. op reageren. 

 

Sportieve groet,  

Het bestuur  

  

  

  

      

    

  

    

 



 

 

 

 

Kledingplan/ kleding lease  

 

De clubkleding van OKK’70 bestaat uit een zwarte broek en een groen/zwart/wit wedstrijdshirt. 

In deze kleding worden de wedstrijden gespeeld. 

  

Bij de:  

• Seniorenteams, juniorenteams en CMV5-6 worden de sportbroekjes en wedstrijdshirts 

gekocht door OKK’70  

  

Een aantal teams hebben ook gesponsorde trainingspakken en tassen in bruikleen.   

De wedstrijdkleding mag ALLEEN gedragen worden op wedstrijddagen (niet bij trainingen en/of 

in vrije tijd)! Hoodies en trainingspakken mogen wel in de vrije tijd gedragen worden.  

  

Kledingplan  

De pijlers van het OKK’70 kledingplan:  

• Iedereen gelijk behandelen  

• Er representatief uitzien  

• Uniformiteit  

• Vereniging financieel gezond krijgen  

  

Voorheen had je een meevaller als je team een sponsor had en je zelf geen shirt hoefde te 

kopen. Een shirt kreeg je dan van de sponsor. Wanneer je in een lager team speelde, dan moest 

je altijd zelf een shirt aanschaffen. Ook zijn de shirts in de loop der jaren diverse keren van 

ontwerp en kleur veranderd en was er geen eenheid meer binnen een team of een 

leeftijdscategorie.   

Daarom is er gekozen voor een kledingplan.  

  

  

  

  

 



 

Wat houdt dit nu precies in:   

Ieder lid betaalt jaarlijks een vast bedrag aan de vereniging. Dit bedrag is voor een spelend lid:  

• Seniorlid  € 27,50 per jaar  

• Juniorlid  € 22,50 per jaar  

• CMV5-6 € 20,00 per jaar 

  

Het bedrag van het kledingplan wordt gelijktijdig met het competitiegeld afgeschreven van de 

rekening waarvan ook de contributie van wordt geïnd. Het jaarlijkse bedrag hangt vast aan het 

team waarin je bent ingedeeld.  

  

Deze kledingpost is als aparte post zichtbaar op de balans en kan ook niet worden gebruikt voor 

andere doelen of uitgaven. De deelname aan het leaseplan is niet vrijwillig, maar wordt 

aangegaan bij het lidmaatschap.  

We verwachten dat de wedstrijdtenues minimaal drie seizoenen meegaan voordat deze 

vervangen moet worden.  

De wedstrijdtenues worden geleverd in een sporttas en aan de aanvoerder overhandigd. De 

aanvoerders leveren de shirts en broekjes aan het eind van het seizoen ook weer in.  

  

Verzorging wedstrijdkleding  

De wedstrijdtenues worden na de wedstrijd verzameld en in de tas gedaan. Een teamlid zorgt 

voor het wassen van de kleding na gebruik. Het wasvoorschrift is in de tas bijgevoegd. Bij de 

volgende wedstrijd zorgt deze persoon dat de kledingtas weer aanwezig is.  

   

Lease wil zeggen dat men zelf verantwoordelijk is voor de artikelen die vanuit dit plan worden 

verstrekt. Bij verlies of beschadiging zijn deze kosten voor het teamlid.  

De vereniging kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.   

  

Het teamlid heeft zelf de verantwoording om melding te doen van beschadiging en/of verlies. Er 

moet dan contact worden opgenomen bij de verantwoordelijke voor het leaseplan/ bestuur.   

Die zorgt, vanuit de voorraad, dat het betreffende kledingstuk van een speler weer aangevuld 

wordt.  

Uiteraard is dit kledingplan, dus ook de vergoeding, alleen van toepassing voor actieve leden.  

  

 



 

 

  

 

  

  

  

  

Voorbeeld   

Tenue Heren   1   

  

Voorbeeld   

Tenue Dames 2    



 

 

  

 

  

  

  

  

Voorbeeld   

Tenue Meisjes B1   

1

  

Voorbeeld   

Tenue Meisjes B2   


