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Inleiding 

 

Clubkleding is bij Badmintonclub Gilze een gewone zaak. Alle leden hebben de 

mogelijkheid clubkleding aan te schaffen, sommige leden zijn verplicht om op bepaalde 

momenten te spelen in clubkleding. In de volgende paragrafen wordt uiteengezet wat dit 

voor u kan betekenen, wat de mogelijkheden zijn en hoe we daar dan mee om gaan. 

Mocht u na het lezen van dit boekje nog vragen hebben, dan kunt u hiermee terecht bij de 

clubkledingcoördinator of bij één van de leden van de PR commissie. 

 

Clubkleding is primair bedoeld om ons als vereniging professioneel en uniform te 

presenteren, daarnaast gebruiken we het als middel om sponsorinkomsten te vergaren, 

inkomsten die een duidelijk doel hebben. Door middel van deze extra inkomsten is het 

mogelijk om op een competitief niveau competitie te kunnen spelen, waarbij we als club 

de doelstelling hebben om, binnen de mogelijkheden, zo hoog mogelijk in de landelijke 

bondscompetitie te spelen. Van de sponsoropbrengsten worden de trainingen betaald om 

dit doel te bereiken. Zonder sponsorinkomsten zou dit niet mogelijk zijn. 

 

Als u behoort te spelen in clubkleding dient u minimaal te dragen: een poloshirt en een 

donkerblauwe broek (of rokje voor de dames). Het poloshirt kan alleen via de vereniging 

worden aangeschaft, dit is dan automatisch voorzien van het logo van BC Gilze.  

Voor de broek of het rokje heeft u de vrijheid deze elders van een ander merk aan te 

schaffen. Voorwaarde hiervoor is dat deze dezelfde donkerblauwe kleur heeft als de 

“verenigingsbroek” en u zelf door een externe partij het gele clublogo laat aanbrengen. Via 

onze clubkledingcoördinator kunt u voor € 7,50 een logo aanschaffen wat door Studio 

Tielemans uit Gilze gratis zal worden aangebracht op uw broekje of rokje. Hiermee 

beschikt u over een complete outfit conform “het reglement clubkleding”. 

 

Gesponsorde spelers 

Voor spelers in de bonds- en regiocompetitie (zowel senioren als jeugd) gelden extra 

regels. Voor deze spelers zijn de sponsorinkomsten primair bedoeld, zij zijn daarom 

verplicht om in het gesponsorde BC Gilze-clubshirt te spelen. Dit shirt schaffen zij -evenals 

de broek- zelf aan. De volledige regels staan in “het reglement clubkleding”. 

 

Passen en bestellen 

De clubkledingcoördinator heeft niet altijd van alle artikelen paskleding beschikbaar, men 

zal dus zelf moeten informeren bij andere leden welke maat er nodig is. 

 

Bestellen van clubkleding kan tenminste 1 keer per jaar via de clubkledingcoördinator van 

de PR-commissie van BC Gilze, middels het verspreide bestelformulier.  
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 Basisregels aanschaffen clubshirt 

Bonds- en 

regio 

competitie 

spelers 

senioren 

o Spelers schaffen zelf het BC Gilze clubshirt/polo (uitleg zie 

pagina 4 en 5) aan. Naamkeuze op achterzijde shirt 

optioneel en tegen meerprijs. 

o Shirt is eigen bezit en maximaal 3 seizoenen bruikbaar 

voor competitie. 

o Er is 1 (max. 2)  shirtsponsor voor alle 

seniorencompetitieteams. 

Regio 

competitie-

spelers  

jeugd 

o Jeugdspelers schaffen zelf het BC Gilze clubshirt aan (uitleg 

zie pagina 4 en 5) of lenen deze bij de club voor één 

seizoen. Alleen bij het kopen van de polo is naamkeuze op 

achterzijde shirt mogelijk, tegen een meerprijs. 

o Shirt is eigen bezit (of in bruikleen) en maximaal 3 

seizoenen bruikbaar voor competitie. 

o Er is 1 (max. 2)  shirtsponsor voor alle 

juniorencompetitieteams. 

 

Recreatie- 

competitie 

spelers 

o Spelers schaffen zelf het BC Gilze clubshirt aan, zonder 

sponsoropdruk (uitleg zie pagina 4 en 5). Naamkeuze op 

achterzijde shirt optioneel en tegen meerprijs. 

o Deze spelers kunnen uitsluitend de “technische” BC Gilze-

polo, zonder sponsoropdruk, aanschaffen. 

o Shirt is eigen bezit. 
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Het reglement clubkleding 

 

Paragraaf 1, Begrippenkader 

 

Competitiespelers senioren 

Leden van de vereniging die namens de vereniging deelnemen aan wedstrijden uit de 

landelijke bondscompetitie, de regio-seniorencompetitie, de landelijke bekercompetitie, of 

de regio-bekercompetitie. 

 

Competitiespelers junioren 

Leden van de vereniging die namens de vereniging deelnemen aan wedstrijden uit de 

regio-jeugdcompetitie of regio-seniorencompetitie en de leeftijd van 18 jaar nog niet 

hebben bereikt. 

 

Recreatiecompetitiespelers 

Leden van de vereniging die namens de vereniging deelnemen aan de door de Regio 

georganiseerde midweekcompetitie. 

 

Clubkledingcoördinator  

Door de PR-commissie aangestelde persoon met de volgende taken: 

 Organiseren en afhandelen van pasavonden en bestellingen; 

 Beheren van gesponsorde kleding; 

 Eventueel herverdelen van geleende clubkleding; 

 Toezien op correct en zorgvuldig gebruik. 

 

Gesponsorde spelers 

Spelers die uitkomen voor teams waarvoor door de vereniging sponsorafspraken 

gemaakt zijn. Thans zijn dit: 

 Competitiespelers senioren in de bondscompetitie en de regiocompetitie 

 Competitiespelers jeugd in de regiocompetitie 

 

Clubkleding 

Het basispakket kleding bestaat uit de volgende componenten: 

 

Clubshirt (=“technisch” poloshirt) Merk: Akaza 

Model: dames- en herenmodel, in alle maatvoeringen 

voor zowel jeugd als volwassenen. 

     Kleur: geel + blauw + logo + sponsoropdruk 

 

Broek*: Kleur: marine (donker) blauw + geel logo (9 cm hoog 

op rechtervoorzijde) 

 

Rokje*:    Kleur: marine (donker) blauw + geel logo (9 cm hoog  

                                                              op rechtervoorzijde) 

 

*: er mag afgeweken worden van het clubmodel broek/rokje, mits de kleur identiek is (ter 

beoordeling door de clubkledingcoördinator), het gele logo van BC Gilze moet dan op 

eigen initiatief door een externe partij worden aangebracht. 
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De verschillende uitvoeringen: 

 

 

Competitieshirt senioren heren: 

 
Competitieshirt senioren dames: 

 
 

 

Recreatieshirt senioren dames: 

 

 
 

 

Recreatieshirt senioren heren: 
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Competitieshirt junioren jongens: 

 
 

 

Competitieshirt junioren meisjes: 

 
 

 

Broekje: 

 
 

Rokje (met binnenbroek): 
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Logo BC Gilze          

Het logo van Badmintonclub Gilze is zoals hiernaast afgebeeld. 

Het formaat wat gebruikt dient te worden voor (rechts) op de broeken/rokjes is 

vastgesteld op 9 centimeter hoogte, hierbij moeten de originele horizontale en verticale 

verhoudingen gehandhaafd blijven.  

 

Als je zelf een eigen broekje of rokje wil laten voorzien van het clublogo (geel clublogo op 

donkerblauwe broek) kun je via de clubkledingcoördinator voor € 7,50 een kant en klaar 

geel clublogo aanschaffen wat Studio Tielemans uit Gilze vervolgens kostenloos op jouw 

broekje of rokje zal aanbrengen. 

  

Het logo is eigendom van Badmintonclub Gilze. En mag in geen enkel geval zonder 

toestemming van het bestuur van de club eigenhandig worden toegepast. 

 

Aanvulling op clubkleding 

Dit zijn objecten die in voorkomende gevallen, veelal eenmalig, als aanvulling op de 

clubkleding aangeboden worden. Dit kunnen artikelen zijn zoals: trainingspakken, tassen, 

handdoeken, truien, jassen. Dit alles voorzien van het logo van het BC Gilze. Dit 

assortiment kan uiteraard veranderen. 

 

Gesponsorde clubkleding 

Objecten van de clubkleding of de aanvullingen waarvoor sponsorafspraken gemaakt zijn. 

 

Paragraaf 2, Algemeen gebruiksreglement clubkleding 

 

1. Competitie- en recreatiecompetitiespelers zijn verplicht clubkleding te dragen 

tijdens alle competitiewedstrijden, recreatiewedstrijden, bekerwedstrijden en de 

finalewedstrijden van toernooien* waaraan zij namens de vereniging deelnemen. 

2. Het is niet toegestaan het uiterlijk van de clubkleding te veranderen (andere 

kleuren, opdrukken, modelaanpassingen, stickers, enz.) Indien dit toch gedaan 

wordt mag het desbetreffende kledingstuk niet meer als clubkleding gebruikt 

worden. 

3. Competitie- en recreatiecompetitiespelers zijn verplicht de clubkleding op een 

representatieve wijze te dragen en netjes te verzorgen. 

4. Daar waar competitie- of recreatiecompetitiespelers zich niet aan de regels uit “het 

reglement clubkleding Badmintonclub Gilze” houden, kan de PR-commissie in 
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overleg met het bestuur een waarschuwing geven, dan wel tot uitsluiting van de 

competitie besluiten. 

5. Daar waar in bepaalde situaties de regels niet voorzien kan het bestuur een 

tijdelijke beslissing nemen en zal een definitieve beslissing via de eerstvolgende 

ALV genomen worden. 

6. Alle regels zijn gebonden aan de kledingbepalingen van  

Badminton Nederland. 
*geldt alleen voor gesponsorde competitiespelers. 

 

Paragraaf 3, Gebruiksreglement clubkleding voor de gesponsorde spelers 

 

1. Gesponsorde spelers zijn verplicht de clubkleding met sponsoropdruk te dragen 

tijdens alle competitiewedstrijden, bekerwedstrijden, de finalewedstrijden van de 

jaarlijkse clubkampioenschappen, de finalewedstrijden van het gemeentelijk 

badmintontoernooi en de finalewedstrijden van alle overige toernooien waaraan 

zij deelnemen. 

2. Competitiespelers senioren schaffen zelf (via de clubkledingcoördinator) hun shirt 

met sponsoropdruk aan, dat zij verplicht dienen te gebruiken op de 

bovengenoemde momenten. Dit shirt blijft hun eigendom. 

3. Competitiespelers jeugd worden kosteloos voorzien van één gesponsord shirt, dat 

zij verplicht dienen te gebruiken op bovenstaande momenten. Dit shirt is in 

bruikleen en dient aan het einde van het seizoen ingeleverd te worden. Of zij 

kunnen het shirt met sponsoropdruk zelf aanschaffen, het shirt blijft dan hun 

eigendom (alleen dan is naamsbedrukking mogelijk). 

4. Indien de spelers van een team worden voorzien van aanvullingen 

(trainingspakken, tassen of andere artikelen) via door de vereniging gemaakte 

sponsorafspraken zijn zij verplicht deze aanvullingen voor, tijdens en na de 

wedstrijden te dragen. 

 

Paragraaf 4, Wijze van aanschaf, eigendom en prijzen 

 

1. Competitiespelers senioren en recreanten betalen de clubkleding zelf. 

2. Competitiespelers junioren krijgen de mogelijkheid om het gesponsorde 

“technische” shirt ofwel te kopen ofwel in bruikleen te nemen. In het tweede geval 

blijft het shirt eigendom van de club.  

3. Clubkleding kan via de clubkledingcoördinator aangeschaft worden. 

4. Voor de volgende artikelen van de BC Gilze-clubkleding gelden de volgende 

prijzen* welke jaarlijks aangepast kunnen worden, waarbij de club de kleding 

zonder winstoogmerk aanbiedt aan haar leden: 

 

o Poloshirt met clublogo (en eventuele) sponsorlogo’s:  € 30,-** 

o Donkerblauw broekje met clublogo:    € 24,- 

o Donkerblauw rokje (met binnenbroek) met clublogo*:         € 44,- 

o Optioneel: naam-bedrukking achterop clubshirt:   € 6,50 

 

*: voor alle objecten zal telkens via de meest recente bestelbrief worden 

aangegeven wat de op dat moment geldende prijzen zijn. 
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**: eigenlijke kosten bedragen € 40,00 per clubshirt; BC Gilze draagt in alle gevallen 

€ 10,00 per shirt bij. 

 

 

Paragraaf 5, Sponsorbeleid 

 

1. Gesponsorde spelers dienen mee te werken aan het maken van foto’s voor de 

sponsor. 

2. Het is competitie- en recreatiecompetitiespelers niet toegestaan tijdens 

competitiewedstrijden reclame/naamsbekendheid tot uiting te brengen van 

bedrijven/sponsors waarvoor geen afspraken gemaakt zijn door de vereniging. 

 

 

 


