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Kleding 
 
CWO hecht waarde aan een correcte, verzorgde en professionele uitstraling en vindt daarom dat de kleding 
van spelers, trainers/coaches en leiders representatief en uniform moet zijn. De spelers, trainers/coaches, 
leiders, verzorgers en overige begeleiding zijn tenslotte het visitekaartje van CWO, zowel thuis als uit op de 
velden. 
 
Uniformiteit kan bereikt worden door in ieder geval alle (wedstrijd)kleding centraal te regelen. Daarom heeft 
het bestuur van CWO de uitvoering en het beheer van het kledingbeleid in beheer gegeven aan de 
kledingcommissie, die binnen de club zorgt voor de uitvoering van het kledingbeleid.  
De kledingcommissie houdt zich bezig met o.a.: 

• Is het eerste aanspreekpunt voor teams omtrent alle kleding en materiaal; 

• Onderhoudt de contacten tussen CWO en de kledingleverancier; 

• Verzorgt en/of accordeert de bestellingen van nieuwe kleding en materialen bij de leverancier; 

• Zorgt voor de juiste opvolging van de logo’s conform sponsorafspraken op de kleding; 

• Jaarlijkse inventarisatie en beoordeling op representatie 

• Het registreren van de kleding uitgifte-inname en optimaal voorraadbeheer, het opzetten van een 
database hieromtrent 

• Toezicht op het naleven van het kledingbeleid 

CWO heeft een eigen kledinglijn die is samengesteld uit de kledingcollectie van het merk Masita. Naam 
kledinglijn: Forza – Royal/Zwart 
Andere merken mogen niet gedragen worden bij de wedstrijden. 
 
Verder gelden de volgende procedures en richtlijnen: 
Alle teams kunnen beschikken over wedstrijdshirts, inclusief een keepersshirt.  
 
De wedstrijdshirts voor de jeugd worden door de vereniging ter beschikking gesteld. Deze wedstrijdshirts en 
andere team gerelateerde items, die door CWO zijn verstrekt blijven eigendom van CWO.  
 
Eenheid en uniformiteit van de tenues (dus shirt-broekje en sokken) is verplicht, dat wil zeggen, dat alle leden 
van een team hetzelfde tenue, inclusief dezelfde sponsornaam, dragen. Dit geldt voor alle wedstrijden. Dus 
ook als er wordt ingevallen in een ander team.  
 
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de kledingcommissie, aanpassingen, uitingen en 
(afwijkende) nummering op de wedstrijdshirts aan te brengen.  
 
Naast het wedstrijdtenue bevat de kledinglijn van CWO ook trainingspakken, tassen en overige voetbal-
gerelateerde items. De collectie wordt weergegeven in de speciale CWO-webshop bij Concept Teamwear. Via 
een link op de website kan direct doorgeklikt worden naar de CWO-webshop. 
 
In verband met de uniformiteit is het niet toegestaan een ander merk trainingspak, tas e.d. voor een compleet 
team aan te schaffen dan uit de voor CWO vastgestelde Masita-kledinglijn.  
 
De kledingcommissie van CWO is het aanspreekpunt voor de kleding en overige artikelen binnen de 
vereniging. De kledingcommissie beoordeelt en beslist welke wedstrijdkleding eventueel vervangen wordt. 
 
De kledingleverancier, Concept Teamwear, heeft de reguliere artikelen op voorraad voor CWO, alle items 
moeten nog wel bedrukt worden met het CWO logo, levering zal dus altijd een paar dagen duren.  
Bij de vereniging is een beperkte voorraad aanwezig voor ‘noodgevallen’. De kledingcommissie heeft het 
beheer over deze voorraad. Als er bij een wedstrijd reservekleding nodig is, wordt deze ter beschikking 
gesteld door de kledingcommissie of het wedstrijdsecretariaat.  
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Ieder lid is verplicht om de wasvoorschriften van de kleding in acht te nemen. Indien blijkt, dat hiervan is 
afgeweken, zal geen vervanging van het betreffende kledingstuk plaatsvinden. 
 
 
Sponsoring 
 
De kledingcommissie staat in contact met de sponsorcommissie. De afspraken die door de sponsorcommissie 
gemaakt zijn en worden met sponsors, zullen door de kledingcommissie uitgevoerd worden. Hierbij kan 
gedacht worden aan bijvoorbeeld welke sponsor op de wedstrijdshirts bij de jongste jeugd moet staan. 
 
Sponsoring vormt een belangrijke inkomstenbron van de vereniging. Daarom wil CWO haar sponsors de 
aandacht geven die ze verdienen. De sponsoring van kleding en andere voetbal gerelateerde items zal altijd in 
overleg met de sponsorcommissie geregeld worden. Dus ook als je zelf een leuke sponsor weet, zal deze 
altijd in contact gebracht worden met de sponsorcommissie om afspraken uniform te maken. 
 
Met betrekking tot sponsoring enkele aandachtspunten: 
 
Bij vervanging van kleding waarop een sponsor met zijn naam/logo vermeld staat, zal eerst de bestaande 
sponsor benaderd worden; daarna wordt eventueel pas een nieuwe sponsor benaderd. 
 
Voor alle teams van CWO geldt dat als iemand een sponsor kent die interesse heeft om kleding en andere 
voetbal gerelateerde items te sponsoren, dit meldt bij de kledingcommissie. De potentiële sponsor wordt door 
de kledingcommissie besproken met de sponsorcommissie. De sponsorcommissie bespreekt met de 
potentiële sponsor de mogelijkheden. 
 
Het is mogelijk om meerdere sponsoren te hebben. In deze situatie zal in onderling overleg met de 
sponsorcommissie bepaald worden op welk item en waar op het item de sponsor vermeld zal worden. 
 
De kledingcommissie en de sponsorcommissie zullen de potentiële sponsor een voorstel doen. Na akkoord 
zal de kledingcommissie de bestelling en de bedrukking laten verzorgen via Concept Teamwear. 
 
Met dit kledingbeleid gaan we ervan uit dat alle teams weten wie ze moeten benaderen met kleding 
gerelateerde vragen. 
 
Je kunt de kledingcommissie bereiken via kleding@svcwo.nl 
 
Pascal Post 
Arno van der Hoek 
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