
 

Kleding reglement DOS  
 
Het is goed om bij aanvang van een nieuw korfbalseizoen weer eens de afspraken omtrent het 

gebruik van de sponsorkleding van de vereniging te benoemen. Als spelers van DOS  beschikken jullie 
over gesponsorde teamkleding. Dit tenue bestaat uit: 

1. Een wedstrijdshirt 

2. Een trainingspak 
3. Eventueel een inschietpolo tevens reserveshirt 
4. Eventueel een sporttas 

 
Het tenue is voorzien van de naam van de sponsoren. 
 

Hierbij horen ook enkele regels  
 
a) Al deze materialen zijn en blijven eigendom van DOS en worden in gebruik gegeven aan de 

spelers van DOS. 
b) Het wedstrijdshirt dient na afloop van de wedstrijd in de teamtas te worden gedaan en deze shirts 

worden gezamenlijk gewassen. De overige spullen worden mee naar huis genomen en daar 
gewassen. Wij gaan er hierbij van uit dat iedereen netjes met zijn/haar spullen omgaat. 

c) Indien er als gevolg van jouw gebruik iets kapot gaat, zullen wij dit laten herstellen en de kosten 

hiervoor bij jou in rekening brengen. 
d) Indien je iets kwijt raakt, zullen wij een nieuw exemplaar bestellen en de kosten hiervan bij jou in 

rekening brengen. 

e) De trainingspakken en inschietpolo’s mogen alleen op de wedstrijddag worden gedragen en 
moeten voorafgaand aan de wedstrijden worden gedragen. Andere shirts, hemdjes o.i.d. zijn dan 
niet toegestaan 

f) Het is niet toegestaan de trainingspakken en inschietpolo’s tijdens trainingen of andere privé 
momenten te dragen. 

g) De sporttassen dienen eveneens tijdens de wedstrijden gebruikt worden. 

h) De wedstrijdshirts, inschietpolo’s, trainingsjack en trainingsbroek zijn naast de sponsoropdruk 
allemaal voorzien van een nummer. Houdt dit bij elkaar, zodat het eenvoudig is te zien als er iets 
mist. 

i) Met de sponsoren is afgesproken dat het team er als eenheid uitziet. Dit geldt dan ook voor de 
reserves op de bank en de begeleidingsstaf. 

 
Met het in ontvangst nemen van de kleding bevestig je dat je bovenstaande in acht zult nemen.  
 

Groet 
Wilco de Rooij (sponsorcommissie) 
Nienke Ijtsma (kledingbeheer) 
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