
Aan de spelers, ouders en/of begeleiders van A, B, C, D en E – junioren van RKVVM 
 
Betreft: Gebruikersinstructie voor trainingspakken/sporttassen van RKVVM  
 
Met ingang van komend seizoen 2009-2010 zullen de spelers van de A, B, C en D-elftallen worden 
voorzien van trainingspakken en sporttassen. De spelers van E-jeugd krijgen een sporttas tot hun 
beschikking. Deze trainingspakken en tassen zullen de komende seizoenen uitsluitend worden 
gebruikt tijdens wedstrijden waar RKVVM aan deelneemt. Om ervoor te zorgen dat we inderdaad 
de komende seizoenen gebruik kunnen blijven maken van de kleding, is het goed te weten welke 
regels gelden bij het gebruik van de sportkleding. Daarvoor zijn de volgende regels vastgesteld:  
 
 
• Het trainingspak en de tas zijn en blijven eigendom van de RKVVM en worden in bruikleen 

aan de jeugdspelers verstrekt. 
• Je bent zelf verantwoordelijk voor het trainingspak en de tas. 
• Tijdens wedstrijddagen komen alle spelers in trainingspak naar de afgesproken locatie zodat 

het team hetzelfde gekleed is. Het trainingspak mag 

• De sporttas mag zowel voor de wedstrijden als voor de trainingen gebruikt worden. 

in géén geval tijdens trainingen of 
andere activiteiten worden gedragen. 

• Ouders/begeleiders van de desbetreffende spelers worden verantwoordelijk geacht voor het 
schoonhouden van het trainingspak en de sporttas. 

• De trainingspakken en sporttassen zijn genummerd en op naam geregistreerd. Deze 
nummering mag niet worden verwijderd. Wanneer de nummering om wat voor reden dan ook 
loslaat, dient dit gemeld te worden bij de jeugdleider en krijgt de speler een nieuw nummer. 

• Op de etiketten van het trainingspak en de tas mag je niet je eigen naam zetten. Immers, als het 
trainingspak te klein is ruil je het om en loopt iemand anders met jouw naam in zijn 
trainingspak. 

• Aan het einde van elk seizoen lever je het trainingspak weer in. Aan het begin van het nieuwe 
seizoen krijg je dan weer een trainingspak op maat. 

• Jeugdleden die van de C-jeugd naar de B-jeugd overstappen, leveren hun sporttas in en krijgen 
vervolgens een grotere sporttas. 

• Als je stopt met voetballen of geen jeugdlid meer bent moet je het trainingspak en de tas weer 
inleveren. Je wordt pas als lid uitgeschreven als je alles in goed staat hebt ingeleverd. 

• Beschadiging, vernieling en vermissing van het trainingspak en/of tas moet direct aan de 
jeugdleider worden gemeld. 

• Wanneer verwijtbaar gedrag oorzaak is van de beschadiging/vernieling dan worden de kosten 
hiervan verhaald op de spelers/ouders/begeleiders: 
 als het trainingspak beschadigd is of als je de broek of het jack kwijt bent moet je 

hiervoor € 20,- betalen. 
 als de tas beschadigd is of als je de tas kwijt bent moet je hiervoor € 15 betalen. 

• 

• In de gevallen waarin deze gebruikersinstructie niet voorziet, beslist het bestuur van RKVVM. 

Zorg goed voor het trainingspak en de sporttas zodat anderen deze ook weer kunnen 
gebruiken! 

 
 
In de wetenschap dat een ieder zich aan bovenstaande regels zal houden, wensen wij alle spelers 
veel voetbalplezier en hopen hiermede RKVVM een fantastische uitstraling te geven op en rond de 
velden. 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
 
Het bestuur van RKVVM 


