
Het tenueplan 2016-2020 

 

Verkoop van kleding aan leden blijkt uit ervaring veel problemen te geven, onder 

andere qua levertijden en betalingen van leden. Om dit in de toekomst te 

voorkomen is het tenueplan geïntroduceerd. Dit is beter te beheren en geeft een 

betere en uniforme uitstraling naar andere verenigingen. Het tenueplan is op basis 

van een huursysteem met een jaarlijkse bijdrage.  

 

De vereniging verzorgt het tenue wat bestaat uit een shirt en broek voor de heren en 

een shirt voor de dames. De dames zorgen zelf voor een navy kleurig broekje (bv. 

GI&DI of Errea) 

 

De leden huren het tenue van de vereniging. Eens per vijf jaar zullen de tenues 

vervangen worden, tenzij de tenues na vijf jaar nog in goede staat verkeren. De 

huurprijs van het tenue wordt automatisch in de contributie jaarlijks verrekend.  

 

De huurprijs is als volgt vastgesteld: 

Heren senioren 13 euro 

Dames senioren 10 euro 

Jongens 8 euro 

Meisjes 5 euro 

Mini’s 5 euro 

 

Het tenue blijft eigendom van de vereniging. Als je stopt met competitie spelen, dien 

je het tenue in te leveren. Het tenue dient na opzegging binnen 1 maand te worden 

ingeleverd, anders worden de kosten van het tenue in rekening gebracht (€50) 

  

Een eventuele kledingsponsor heeft geen effect op de huurprijs van de tenues. 

Spelers met kledingsponsor betalen hetzelfde bedrag als spelers zonder 

kledingsponsor. 

 

Als lid ben je zelf verantwoordelijk voor je tenue. Iedereen wast zijn tenue gewoon 

zelf, behalve als met het team anders is afgesproken. Volg bij het wassen a.u.b. het 

wasvoorschrift. Het is niet de bedoeling het tenue tijdens de trainingen te dragen. 

Dit om het tenue in een goede staat te houden. Draag het tenue dus alleen tijdens 

competitie- en bekerwedstrijden.  

 

Voor het ophalen en retourneren van tenues kunnen jullie terecht bij de kleding 

coördinatoren binnen de technische commissie. Dit zijn momenteel Saskia Weijers 

(D3) en Peter Weijers (H3). Zij zijn bereikbaar via kleding@gvv-aspasia.nl Leden, met 

name jeugdleden, kunnen uiteraard contact opnemen met de kleding coördinatoren 

als het tenue te klein is geworden, zodat ze het tenue kunnen omruilen voor een 

andere maat. Minileden kunnen contact opnemen met Carin Voskamp. 

 

Indien je het tenue beschadigt of verliest dien je daar melding van te maken bij de 

kleding coördinatoren. Tegen een vergoeding krijg je dan een nieuw tenue. Mocht je 



een tenue vinden of heb je per ongeluk een tenue van een ander lid meegenomen, 

dan verzoeken we je daar ook melding van te maken bij de kleding coördinatoren.  

 

De vereniging beschikt over een aantal libero shirts. Deze shirts zijn op aanvraag 

verkrijgbaar bij de kleding coördinatoren. 

 

 

Kortom:  

• Alle competitie spelende leden huren automatisch een tenue 

• De huurprijs wordt verrekend in de contributie 

• Jeugdleden en mini’s krijgen korting 

• Huurprijs is gelijk voor spelers met of zonder shirtsponsor 

• Eens in de 5 jaar nieuwe tenues 

• Tenues alleen te gebruiken tijdens competitiewedstrijden en dus niet op de 

training 

• Bij beschadiging of verlies melding maken bij de kleding coördinatoren 

• Tenue te klein? Via de kleding coördinatoren zijn grotere maten verkrijgbaar 

• Bij opzegging het tenue binnen 1 maand inleveren, anders worden de kosten 

van het tenue in rekening gebracht (€50) 

• Liberoshirts op aanvraag 

 

 

 

 


