
Alles wat je ouder/verzorger/speler moet weten over de voetbalkleding van NSVV 

Als je voetballend lid bent van NSVV, krijg je aan het begin van het seizoen een voetbaltenue (shirt, 
broekje, kousen), een presentatiepak en een voetbaltas. Het bestuur van NSVV heeft wat regels / 
gebruiken bepaald m.b.t. deze kleding. Hieronder vind je de belangrijkste:  

Algemene achtergrondinformatie 

 De kleding wordt elke 3 jaar vervangen door nieuwe. 
 NSVV is eigenaar van de kleding, totdat de 3 jaar verstreken zijn. Daarna mag het 

trainingspak en de tas worden gehouden en vinden we een maatschappelijk 
verantwoordelijke bestemming voor de tenues. 

 Kleding blijft 3 jaar bij een elftal, niet bij een persoon. Een persoon groeit namelijk in lengte 
(of breedte ), waardoor een kind niet drie jaar in hetzelfde tenue past. Als je senior lid 
bent, kan het zijn dat je wisselt van elftal. Ook dan blijft het tenue dat je had bij het elftal 
waar je vandaan komt. Er staat namelijk een sponsoropdruk op het tenue dat hoort bij dat 
elftal. Je krijgt dan een nieuw tenue bij je nieuwe elftal.  

 Mocht je een vraag hebben over kleding, neem dan contact op met de kledingcoördinatoren 
Elke van Goch, Marlies Toet en/of Esther van Baarlen voor de JO via kledingnsvv@gmail.com 
of met Angelique Gardenier voor de meisjeselftallen via angelique@kiwit.nl.  

Wanneer draag je wat? 

 De presentatiepakken zijn bedoeld voor de zaterdag, niet om in te trainen. Deze worden 
voor- en na de wedstrijd gedragen.  

 De tenues draag je uiteraard alleen bij de wedstrijden. 

Registratie op naam 

 Elke jeugdspeler krijgt een rugnummer toegewezen door de trainer/leider. De speler is 
verantwoordelijk voor het tenue, het presentatiepak en de tas die bij dat nummer hoort. 
Aan het einde van het seizoen wordt alle kleding weer ingeleverd. Indien er kleding 
ontbreekt of kapot is, is d.m.v. het nummer te herleiden welk lid in gebreke is gebleven. 

 Vanaf seizoen 2017-2018 staan er op de presentatiepakken voor de jeugd geen nummers 
meer. Elke speler heeft een pak gehad in zijn voetbaltas en dient ook weer het pak en een 
tas in te leveren aan het einde van het seizoen. 

 De trainer/leider wordt gevraagd de rugnummers in te vullen op de namenlijst van het team 
en deze in te leveren bij de secretaris van NSVV (Piet Bestebroer) in het kantoor.  

Iets kapot of kwijt?  

 Elk lid krijgt een tas met een presentatiepak en is daar zelf verantwoordelijk voor. Maak je 
iets kwijt of kapot, dan is de rekening voor het lid. Is het pak versleten omdat het vaker 
wordt gedragen dan alleen de zaterdag? Ook dan krijgt het lid de rekening (in de 
zomerstop). Het moet namelijk drie jaar worden gedragen en wellicht volgend jaar door 
iemand anders. 



 Mocht er in het seizoen iets kwijt raken/kapot gaan wat niet kan wachten op vervanging tot 
de zomerstop, meld het dan op zaterdag bij de Frontoffice. Zij kunnen kijken of ze het 
meteen kunnen oplossen met reservekleding. 

Hoe zit het met de verschillende maten? 

 Elk team krijgt een samenstelling van verschillende maten. Dit is gebaseerd op resultaten uit 
het verleden en het advies van de kledingleverancier. Het kan zijn dat er spelers in een team 
zitten die groter of kleiner zijn dan de gegeven kleding. Probeer de kleding zo goed mogelijk 
onderling te verdelen zodat iedereen iets heeft dat ongeveer past. Kom je er dan nog niet 
uit? Meld je dan even bij de Frontoffice. Dan zoeken we een passende oplossing. Onthoud 
wel ten allen tijde dat het sportkleding is, en geen maatpak!! 

 Een presentatiepak bestaat uit een jack en broek en is 1 geheel. Het is helaas niet mogelijk 
een jack van de ene maat en een broek van een andere maat te krijgen. 

 Onthoud dat het sportkleding is en geen maatpak! 

Wat krijgen de trainers? 

 Er zijn 2 coachjassen beschikbaar per elftal. Deze zijn aan het begin van het seizoen af te 
halen bij de Frontoffice. Stop je aan het einde van het seizoen, dan lever je de jas in bij het 
terug brengen van de rest van de kleding van jouw team. Blijf je ook volgend seizoen trainer, 
dan mag je de jas thuis bewaren. 

 Naast de coachjas, wordt vanaf seizoen 2018-2019 ook een trainingsset en presentatiepak 
beschikbaar gesteld voor 2 personen per elftal. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de 
jassen. 

 Elk jeugdteam krijgt 8, 10  of 16 tenues. Zijn er tassen over omdat er minder kinderen in het 
team zitten dan die 8, 10 of 16, worden deze bewaard bij de trainer/leiders (of een ouder) 
thuis en niet bij NSVV. Er zijn bijna 50 elftallen en als alle losse tassen bij NSVV staan, is er 
geen overzicht meer. Mocht er een kind bij komen in een elftal, kunnen de reservetassen 
daarvoor worden gebruikt.  

Wassen en drogen: 

 Wassen kan alleen op maximaal 40 graden en het kan niet in de droger (dat krimpt!) 
 NSVV adviseert de teamtas met de voetbaltenues bij elkaar te houden, zodat alle tenues bij 

elkaar worden gewassen. Dit voorkomt dat de witte shirts allemaal een andere kleur wit 
krijgen. Bovendien is dat makkelijker wanneer een invaller van een ander team mee moet 
doen; wanneer er geen teamtas is, zal hij/zij dan geen shirt hebben. 

Kledingsponsoring 

 Wanneer een ouder het elftal van zijn/haar kind sponsort, probeert de sponsorcommissie 
deze altijd in het team van het betreffende kind te plaatsen. Ook als deze het ene jaar in 
bijvoorbeeld de JO 9-2 zit en het jaar erop in de JO 9-1. Dit is bij dit voorbeeld wel afhankelijk 
van de sponsor die op dat moment in de JO 9-1 zit.  

 Bij NSVV heeft elk team een andere sponsor, zodat zoveel mogelijk 
ouders/verzorgers/geïnteresseerden hun kinderen/vrienden kunnen sponsoren. Deze 



contracten lopen net zo lang als de looptijd van de kleding; 3 jaar. Mocht jouw elftal nog 
geen sponsor hebben en weet je misschien iemand? Mail naar sponsoring@vvnsvv.nl. Onze 
dank is groot.  


