
Regels voor lenen en aanschaffen van Divine wedstrijdtenues 

Versie 1, seizoen 2022-2023 

 

1. Wedstrijdtenues U10 tot en met U20 

- Alle wedstrijdspelers van U10 tot en met U20 spelen in een leentenue dat door Divine 

beschikbaar wordt gesteld voor de duur van het lopende wedstrijdseizoen. 

- Een tenue bestaat uit een shirt en een broek.  

- Voor landelijk spelende teams komt bij het tenue een inspeelshirt (‘shooter’) 
- Voor het lenen van het tenue wordt in het seizoen 2022-2023 €15,-- leenvergoeding in 

rekening gebracht.  

- Voor het lenen van een shooter wordt €5,-- leenvergoeding in rekening gebracht.  

- De spelers houden het tenue (shirt, broek, eventueel shooter) gedurende het seizoen bij zich. 

- De speler (dan wel ouders/verzorgers van minderjarige spelers) is gedurende het seizoen 

verantwoordelijk voor het onderhoud van het tenue. Dat betekent:  

o Na iedere wedstrijd wassen op een passend programma 

o Voorkomen dat tenue verkleurd of beschadigd (slijtage door gewoon 

wedstrijdgebruik valt daar natuurlijk niet onder) 

o Tenue niet kwijtraken 

o Tenue niet uitlenen 

- Het tenue mag uitsluitend bij wedstrijden worden gedragen. Het tenue mag niet gedragen 

worden bij trainingen of in de vrije tijd. 

 

2. Inleveren leentenues U10 tot en met U20 

- Het tenue moeten worden ingeleverd: 

o Aan het einde van het wedstijdseizoen 

o Bij uitschrijving van de spelers tijdens het lopende wedstrijdseizoen 

- De tenuebeheerder houdt de administratie van ingeleverde tenues bij 

- De speler (dan wel ouders/verzorgers van minderjarige spelers) is verantwoordelijk voor het 

tijdig inleveren van het tenue. 

- Het tenue moet uiterlijk 3 weken na de laatste wedstrijd of na de uitschrijving, teruggegeven 

zijn aan de tenuebeheerder.  

- Als een speler tijdens het lopende seizoen stopt, maakt de speler (dan wel ouders/verzorgers 

van minderjarige spelers) een afspraak met de trainer voor het inleveren van het tenue.  

- Als het tenue (zonder overleg met trainer of tenuebeheerder) niet tijdig wordt ingeleverd 

aan eind van het seizoen of bij uitschrijving, beschouwt Divine het tenue als verloren. Omdat 

een verloren tenue moet worden vervangen, wordt hiervoor een de prijs van een nieuw 

tenue in rekening gebracht. In het seizoen 2022-2023 is dat €35,--.  
- Zie ook ‘5. Samenwerking tenuebeheerder en trainers’ 

 

3. Leentenue kwijt of ernstig beschadigd 

- Als het tenue zo beschadigd raakt dat er niet meer in gespeeld kan worden, geeft de speler 

(dan wel ouders/verzorgers van minderjarige spelers) dit direct door aan trainer en 

tenuebeheerder. De trainer kijkt met de speler (dan wel ouders/verzorgers van minderjarige 

spelers) of het tenue inderdaad vervangen moeten worden.  

- Als dat nodig is krijgt de speler een vervangend tenue van de tenuebeheerder. Als het eigen 

nummer van de speler niet meer voorradig is, kan het nummer veranderen.  



- Als de speler het tenue kwijtraakt, meldt hij/zij/hen (dan wel ouders/verzorgers van 

minderjarige spelers) dit direct bij de trainer en de tenuebeheerder.  

- Een tenue met schade waar de speler niks aan kan doen (bijvoorbeeld reguliere slijtage) 

wordt zonder kosten vervangen. 

- Voor een vervangend tenue bij verwijtbare beschadiging (opzet, eigen schuld, duidelijke 

nalatigheid) wordt €15,-- in rekening gebracht.  

- Voor een vervangend tenue bij kwijtraken/verlies wordt de nieuw prijs van een tenue in 

rekening gebracht, dit is €35,--.  
 

4. Seniorenteams 

- Wedstrijdspelers van de senioren teams kopen hun tenue bij Divine. Hiervoor betalen zij in 

het seizoen 2022-2023 €35,--.  
- Een tenue bestaat uit een shirt en een broek.  

- Voor landelijk spelende teams komt bij het tenue een inspeelshirt (‘shooter’) 
- Voor het lenen van een shooter wordt €5,-- leenvergoeding in rekening gebracht.  

- Na betaling bij de penningmeester kan de spelers de juiste maat en nummer van voorkeur 

doorgeven aan de tenuebeheerder en een afspraak maken voor ophalen van het tenue. 

- De tenuebeheerder bepaalt in afstemming met nog beschikbare nummers binnen het team 

en beschikbare voorraad het nummer dat de speler toegedeeld krijgt. 

- De wedstrijdspeler is zelf verantwoordelijk voor het goed onderhouden van het tenue.  

- Bij verlies of ernstige beschadiging van het tenue dient een nieuw tenue te worden 

aangeschaft.  

 

5. Samenwerking tenuebeheerder en trainers 

- De tenuebeheerder zorgt voor de verdeling van tenues over de wedstrijdteams. Hiervoor 

houdt de beheerder de voorraad en tenue-administratie bij (overzicht beschikbare maten en 

nummers, indeling van nummers per team, eventueel andere relevante informatie over 

tenues).  

- De tenuebeheerder zorgt in overleg met de trainers tijdig voor een complete set 

wedstrijdtenues voor het team.  

- De tenues worden in de eerste 2 à 3 weken van het nieuwe seizoen vòòr de eerste wedstrijd 

door de trainers aan de spelers uitgereikt.  

- De trainer stuurt de tenuebeheer uiterlijk na de 2e wedstrijd van het seizoen een overzicht 

waarin duidelijk is aangegeven welke speler met welk nummer speelt en welke maat het 

betreffende tenue heeft. Dit geldt òòk voor trainers van seniorenteams!  

- Trainers geven direct relevante wijzigingen door aan de tenuebeheerder (wisselende 

nummers, nieuwe spelers, uitschrijvingen, problemen met tenues, etc.) 

- Als een tenue moet worden ingeleverd is de trainer in eerste instantie het aanspreekpunt 

o Bij uitschrijving in het lopende seizoen geeft de speler tijdens zijn/haar/hun laatste 

training het tenue aan de trainer. 

o Lukt dit niet dan neemt de trainers zo snel mogelijk contact op met de secretaris en 

de tenuebeheerder zodat zij afspraken met de speler (dan wel ouders/verzorgers van 

minderjarige spelers) kunnen maken over teruggeven van het tenue 

o Aan het einde van het seizoen neemt de trainer na de laatste wedstrijd de tenues in 

van de spelers. De trainer wast de tenues en maakt een afspraak met de 

tenuebeheerder over het bewaren van de tenues tot de start van het nieuwe 

seizoen.  



o Als het niet lukt om de tenues in te nemen na de laatste wedstrijd geeft de trainer dit 

door aan de tenuebeheerder. De trainer verzamelt vervolgens de tenues bij de 

laatste training. Ook dan maakt de trainer een afspraak met de tenuebeheerder over 

het bewaren van de tenues tot de start van het nieuwe seizoen.  

- In overleg met de Technische Commissie kan de tenuebeheerder een gezamenlijk 

inzamelmoment aan het einde van het seizoen bepalen waarop zowel trainers als individuele 

spelers (dan wel ouders/verzorgers van minderjarige spelers) tenues kunnen inleveren. 

 

6. Bijzonderheden 

- Indien een wedstrijdspeler zwaarwegende redenen heeft om niet in een leentenue te 

kunnen/willen spelen, dan kan hierover overlegd worden met de tenuebeheerder. De 

tenuebeheerder bepaalt in samenspraak met speler (dan wel ouders/verzorgers van 

minderjarige spelers) en de Technische Commissie of er kan worden afgeweken van lenen. 

De oplossing wordt per geval bepaald.  


