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Kleding- en materiaalvoorschriften    
                                  Sporting Heerlen                                    

 

 
 
  

 
 
Algemene regels en bepalingen: 
 
 
 

 Kleding en materiaal wordt alleen besteld na toestemming van het bestuur en wordt gedaan door 
bestuurslid Commerciële zaken. Defecte materialen of kapotte kleding dient doorgegeven te worden 
aan de accommodatiebeheerder.  

 
 Spelers en staf die van de vereniging (gesponsorde) kleding en materiaal in bruikleen ontvangen, 

ondertekenen voor ontvangst en gaan akkoord met een automatische machtiging. Bij verlies tijdens 
het seizoen, diefstal en beschadiging wordt het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. 

     Aan het eind van het seizoen dienen alle spullen ingeleverd te worden via de staf van het team. 
 

 Bij niet inleveren van beschikbaar gestelde kleding en/of materiaal wordt géén overschrijving verleend 
en worden deze middels eerder genoemde automatische incasso in rekening gebracht. 

 
 Aan het begin van het seizoen worden de tenues, ballen en trainingsmaterialen van de teams 

samengesteld en geteld. De staf van het betreffende team is verantwoordelijk voor het tellen, 
controleren, inleveren en compleet houden van de materialen. Verdwenen broeken, sokken, shirts, 
trainingspakken, warmloopshirts etc. komen voor rekening van het betreffende team.  

      Het is verboden om spullen van Sporting Heerlen mee naar huis te nemen ! 
 

 De accommodatiebeheerder is en blijft eindverantwoordelijk voor uitgifte en compleet houden van 
kleding en materiaal. 

 
 Door de accommodatiebeheerder worden géén officiële tenues (wedstrijdtenues, warmloopshirts, 

coachjassen, tassen, etc.) uitgereikt voor diverse activiteiten buiten de vereniging om zoals 
miniveldtoernooien of jeugdkamp. Tenzij het bestuur hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft 
gegeven. 

 
 Het is alleen toegestaan om aan wedstrijden deel te nemen in de officiële wedstrijdkleding die 

verkrijgbaar is bij de vereniging en via de webshop. Witte Jako broek met logo, en witte Stanno 
sokken. Ander kleding is niet toegestaan. Daarnaast is het niet toegestaan om “eigen”  

     Sporting Heerlen kleding te gaan maken cq. te dragen. 
 

 Het is trainers en staf niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur voor hun team zelf 
kleding aan te schaffen buiten de vastgestelde clublijn om. Teambestellingen dienen altijd geregeld te 
worden door bestuurslid Commerciële zaken. 

 
 Sponsoring van kleding en de aankoop daarvan of informatie daarover dient te allen tijde te gaan via 

bestuurslid Commerciële zaken. 
 

Ben dus zuinig op de spullen die je krijgt van Sporting Heerlen en haar sponsoren. 
Voor alles geldt bij onze club, wat je leent lever je ook weer netjes in !! 

 

 

 


