
Hoe gaan we om met de nieuwe (Wedstrijd)kleding 

 
Nieuwe kleding (met een Wivoc logo) verdelen we in 6 groepen: 

• Wedstrijdkleding 

• Trainingspak + tas voor D1 en H1 

• Kleding voor trainers en coaches 

• Inspeelkleding (met een structurele sponsor) 
• Kleding (vanuit een team/groep) 

• Eigen kleding (aangeschaft via Leugemors/teamwereld) 

Kleding die tijdens wedstrijden wordt gebruikt (cmv, jeugd, recreanten en senioren) moet van het merk Erima zijn, omdat 
we hier een sponsor contract mee hebben. Het gaat dan om wedstrijd shirt en broek, maar ook om inspeelkleding. De 
trainingspakken van D1 en H1 zijn ook van Erima, bij andere teams is dit niet verplicht. Schoenen, sokken en knielappen 
hoeven ook niet van Erima te zijn, al krijgt iedere speler in sept 2021 1 set Erima wedstrijdsokken. 

 
Hieronder volgen per kledinggroep de afspraken die we hierover hebben gemaakt. 

Wedstrijdkleding 

Ieder team heeft een tas met wedstrijdkleding (Shirt en broek). 
De tassen worden aan het begin van het zaalseizoen uitgedeeld, op een datum die door de kledingcommissie geprikt wordt. 

• Senioren en recreanten krijgen de tas, en bekijken als team of de juiste maten voor dat seizoen aanwezig zijn. 
Mocht er kleding te kort zijn, of mocht er niet de juiste maat aanwezig zijn dan wordt dit doorgegeven aan de 
kleding commissie, die bestellen extra kleding. 

• ABC jeugd, aan het begin van het seizoen worden maten doorgegeven (of gepast), de kleding commissie maakt 
vervolgens per team een tas met de juiste kleding (incl. 2 of 3 reserve setjes) Dit is mogelijk omdat er voor alle 
jeugdteams 1 gezamenlijke sponsor is, en de nummering door loopt 

• CMV, aan het begin van het seizoen worden er tassen gemaakt voor de teams, de maten worden via de app 
uitgevraagd aan de ouders. Alle tassen bevatten ruim voldoende kleding voor de wedstrijden. 
Ook voor de CMV is er 1 sponsor, en de shirts worden niet genummerd 

• Voor de CMV en voor de jongens (abc jeugd) en heren is 1 type broek beschikbaar,  
Voor de meisjes (abc jeugd) en dames zijn 2 types broekjes beschikbaar, tijdens de passessie kan hiervoor een 
voorkeur opgegeven worden. Ondanks de keuze mogelijkheid blijft het broekje van de vereniging, en hoort in de 
tas met wedstrijdkleding. 

Aan het eind van het zaalseizoen worden de tassen ingezameld. 
De kledingcommissie prikt hiervoor een datum minimaal 2 weken na de laatste reguliere competitie ronde. Bij het inleveren 
zijn een aantal zaken belangrijk. 

• Is alle kleding aanwezig (zowel shirts als broekjes). 
Dit wordt gecontroleerd met de checklist die bij de tas zit (en ook digitaal in het bezit is bij de kleding commissie) 

• Kleding dient gewassen te zijn. 

• Persoonlijke zaken zijn uit de tas gehaald. 
In de tas zit alleen de wedstrijdkleding, een lijst met maten (checklist) en een wasvoorschrift. 

• Zijn er bijzonderheden (losse opdruk, verkleuring, schade) 
De kleding wordt door de kledingcommissie niet individueel bekeken. 
Het team dat de kleding inlevert moet dit zelf aangeven. 

Per team/tas is bekend welke kleding aanwezig is, teams mogen daarom niet zonder overleg kleding wisselen tussen tassen. 
Mocht het wel nodig zijn om kleding te wisselen, dan moet dit in overleg met de kledingcommissie. 

Bij het inleveren en uitdelen van de kleding wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met toernooien, mocht de geplande 
datum toch problemen opleveren dan kan dit gemeld worden bij kleding@wivoc.nl, voor het betreffende team worden dan 
afspraken gemaakt. 
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Trainingspak + tas D1 en H1 

Voor spelers in D1 en H1 is er een trainingspak + tas beschikbaar.  

• Uitreiken als een speler/speelster vast bij D1 of H1 gaat spelen. 
• Registreren aan wie een set is uitgegeven, incl. maten 

• Spelers melden zich direct via de mail bij de kleding commissie als er problemen zijn met de kleding of de tas. 

• 1x per jaar (gelijk met het inlevermoment van de wedstrijdtas) tonen spelers de kleding + tas bij de 
kledingcommissie. Een speler waarvan bekend is dat hij/zij bij H1/D1 blijft mag daarna de kleding weer 
meenemen, spelers die stoppen, of waar nog niet van bekend is in welk team ze spelen leveren de tas en de 
kleding in.  

Omdat bij de kledingcommissie staat geregistreerd wie welke kleding heeft mag er geen kleding geruild of doorgeschoven 
worden zonder overleg, stuur hiervoor een mail naar de kledingcommissie. 

Spelers die stoppen bij D1 of H1, maar wel training blijven geven leveren hun trainingspak en tas in (ivm sponsor) en krijgen 
een ander trainingspak terug. Afhankelijk van de duur van sponsorcontracten kan hiervan afgeweken worden.  

Kleding voor trainers/coaches 

Voor coaches, trainers en hulptrainers (m.u.v. trainers met een stage plek) is er een trainingsjas, trainingsbroek en een shirt 
beschikbaar. Deze kleding wordt aangeboden om de herkenbaarheid te vergroten. 
Spelers van D1 en H1 hebben al een trainingspak en ontvangen alleen het shirt.  

• Uitreiken als een coach/trainer/hulptrainer begint 

• Registreren aan wie een set is uitgegeven, incl. maten. 

• Direct melden via de mail bij de kleding commissie als er problemen zijn met de kleding. 
• 1x per jaar (gelijk met het inlevermoment van de wedstrijdtassen) tonen coach/trainer/hulptrainer de kleding bij 

de kledingcommissie. Wanneer hij/zij coach/trainer/hulptrainer blijft mag daarna de kleding weer meegenomen 
worden, wanneer dit niet zo is, of wanneer dit nog niet bekend is wordt de kleding ingeleverd 

Omdat bij de kledingcommissie staat geregistreerd wie welke kleding heeft mag er geen kleding geruild of doorgeschoven 
worden zonder overleg met de kledingcommissie. 

Voor begeleiders van de cmv komen er 2 trainingsjassen in de wedstrijd tas, dit omdat er geen vaste begeleiders bij deze 
teams aanwezig zijn.  

Inspeelkleding (met een structurele sponsor) 

Wanneer een bedrijf structureel een inspeelshirt of andere kleding wil sponsoren dan kunnen ze contact opnemen met 
pr@wivoc.nl, via die route worden er afspraken gemaakt over sponsoring. Welke kleding wordt er gesponsord, wat moet er 
op staan, en bij welk team hoort de kleding. De kledingcommissie neemt de kleding aan het eind van het indoorseizoen in, 
en levert de kleding aan het begin van het seizoen ook weer aan. Ontbrekende maten worden net als bij wedstrijdshirts 
aangevuld. 

Inspeelkleding (vanuit een team/groep) 

Een team of groep spelers is vrij om inspeelkleding, trainingskleding of trainingspakken te regelen. 
Wanneer de kleding gebruikt wordt tijdens wedstrijden dan moet dit van het merk Erima zijn. 
Deze kleding blijft in het bezit van het team of de groep die de kleding heeft geregeld. 
De kleding wordt aan het eind van het seizoen niet gecontroleerd en/of ingenomen door de kledingcommissie. 
 
Mocht je als team een sponsor hebben die deze kleding geheel of gedeeltelijk betaald dan wil de PR commissie dit graag 
weten voordat de kleding aan wordt geschaft. We willen de sponsor dan vooraf benaderen om goede afspraken te maken, 
wat kan hij/zij verwachten. Ook kan de PR commissie het contact met de sponsor warm houden en uitleg geven over de 
verschillende vormen van sponsoring.  

Eigen kleding (aangeschaft via Leugemors) 

Het is mogelijk om via clubwereld kleding aan te schaffen in de Wivoc stijl. 
Leugemors geeft een korting op deze kleding en voorziet de kleding van het Wivoc clublogo. 
Kleding die via deze site aan wordt geschaft is van de besteller, en wordt ook door hem/haar betaald. 
De kleding wordt aan het eind van het seizoen niet gecontroleerd en/of ingenomen. 
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