
Kledingcommissie 
In dit stukje lichten we graag toe wie we zijn en wat we doen als kledingcommissie 

Wie? 
Op dit moment zitten we met 6 personen in de kledingcommissie:  

• Eljo Stronks 

• Erik Lammers 

• Antoinet Beumer 

• Monique Sellink 

• Karin Klein Hesselink. 

• Judith Veldhuizen 

We opereren als geheel en dat betekent dat we ook geen specifieke functies binnen deze commissie 

hebben. Een aantal keer per jaar komen we bij elkaar voor overleg. Het meeste werk gebeurt als er 

niet gevoetbald wordt, dan worden namelijk spullen ingenomen/ aangevuld en weer uitgegeven.  

Wat doen we? 
Als kledingcommissie hebben we een aantal taken. Hieronder zullen we dat kort toelichten. 

Het belangrijkste is dat wij kleding verzorgen aan spelende leden, scheidsrechters, trainers en leiders. 

Het gaat alleen om kleding dat valt binnen het kledingplan, op twee uitzonderingen na. Dus: 

• Shirts voor spelers en scheidsrechters 

• Broeken voor spelers en scheidsrechters 

• Sokken voor spelers en scheidsrechters 

• Keepershandschoenen  

• Coachjassen (rode, dikke) van Beele (uitzondering 1) 

• Blauw-zwarte trainingspakken van Beele (uitzondering 2) 

Daarnaast zorgen we ook voor het beheer en de uitgifte van: 

• Teamtassen (volgens kledingplan) 

• Spelerstassen (volgens kledingplan) 

• Bidons 

• Waterzakken 

• Sponzen 

• Hesjes om mee te kunnen trainen 

• Sleutels (zolang die er nog zijn) 

De spullen die hierboven genoemd staan, moeten besteld worden en op voorraad zijn. De 

kledingcommissie zorgt voor orders richting Navis en beheert ook de voorraden. 

Soms zal de kleding die hierboven genoemd is, gesponsord zijn. Wij regelen geen sponsoring, maar 

beheren wel deze kleding.  

Zodra het voetbalseizoen ten einde is, worden de jeugdteamtassen incl inhoud, ingenomen door de 

kledingcommissie bij AZSV.  Spelerstassen van spelers die stoppen, worden ook ingeleverd door de 

leider. Zo ook de hesjes/ bidons en waterzakken. De leider en/ of trainer heeft de spullen van zijn of 



haar team verzameld en brengt het bij AZSV. Als er spullen vernieuwd worden, dan hoeven deze 

spullen ook niet ingeleverd te worden.  

Volgens het kledingplan worden sokken ieder jaar vernieuwd, broekjes één keer in de twee jaar en 

shirts één keer per vier jaar. Tenzij de situatie zich anders voordoet.  

De kledingcommissie houdt bij wie wat inlevert. Gedurende de zomerstop worden vervolgens de 

teamtassen weer compleet gemaakt. Daar waar het kan, zorgen we ervoor dat de juiste maten 

aanwezig zijn. Dat hangt af van wat de leider van een team aanlevert. Een aantal weken voor het 

begin van de competitie worden vervolgens de spullen weer uitgereikt aan de leiders. Ook nu wordt 

een administratie bijgehouden. Teams die grotere tassen nodig hebben of nieuwe/ extra spelers 

hebben verwelkomt, krijgen deze ook.  

Gedurende het seizoen zullen er altijd spelers bij komen of weggaan. Ook kan het zijn dat spelers uit 

de kleding groeien (liefst hebben we dat er aan het begin van het seizoen aan de ruimere kant (maat) 

uitgegeven wordt). Uiteraard is dan de kledingcommissie ook aanspreekpunt.  

Met wie hebben wij contact? 
Voor zaken met betrekking tot de uitvoering van het kledingplan en andere algemene besluiten, 

hebben wij contact met het bestuur.  

Voor het bestellen van kleding onderhouden we nauw contact met Navis. 

Voor gesponsorde kleding hebben we contact met de sponsorcommissie. Wij zijn dan de uitvoerende 

tak en gaan dan ook niet over sponsoring of contacten met sponsoren.  

Voor de uitgifte en inname van spullen hebben we in eerste instantie contact met de coördinatoren. 

Wij mailen hen en zij sturen de mails met data en andere info door naar de desbetreffende leiders 

van ieder team.  

Het fysieke innemen en uitgeven van spullen gaat altijd via de leider van het team. Het is dus niet de 

bedoeling dat ouders/ verzorgers of spelers zelf contact zoeken. Heb je problemen en of vragen, 

meld het aan de leider. Hij/ zij kan dan contact zoeken met ons.  

Daar waar nodig communiceren we ook via de site.  

Jullie kunnen ons bereiken via het mailadres: kleding@azsv-aalten.nl  
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