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1 Inleiding 

 

Tot dit document werd er binnen Ritola voor wedstrijdkleding alleen het wedstrijdshirt geregeld. De leden 

betaalden ‘kleding’ contributie en eens per 3 jaar werden shirts vervangen. Vanuit de vereniging werden 

shirtjestassen beschikbaar gesteld met voor de hogere teams tot 13 shirts (incl libero shirt) voorzien.  

 

Elk team had zijn eigen tas met shirtjes met overal de zelfde lage nummers. Met kinderen in de groei, 

invallen bij andere teams, het jaarlijks weer inzichtelijk krijgen waar shirtjes waren gebleven, de bepaling 

van de contributiegelden etc etc. kwamen er jaarlijks toch de nodige vragen van (ouders/verzorgers van) 

leden en vroeg het de nodige tijd van vrijwilligers om alles te organiseren. 

 

Het bestuur heeft in het voorjaar van 2016 besloten om dit beleid te wijzigen. Dit jaar staat vervanging van 

de wedstrijdshirts weer gepland en voor het seizoen 2016-2017 wordt voor de competitiespelende 

leden nog eenmalig de wedstrijdshirtjes aangeschaft. Daarna gaat onderstaand beleid van toepassing 

zijn en zal als gevolg hiervan ook de opbouw van de contributie gaan wijzigen. 

1.1 Beleid 

Het beleid is samen te vatten in de volgende punten: 

1) Het bestuur van de vereniging bepaalt bij welke zaak (of zaken) en volgens welke 

voorschriften het wedstrijdshirt moet worden aangeschaft.  

2) De voorschriften hebben betrekking op het type shirt, de grote en omvang van de opdruk van 

de nummers op de shirts op borst en achterzijde, alsmede eventuele additionele sponsoring 

teksten/logo’s. 

3) De vereniging bepaalt het nummer dat een lid gaat krijgen (vanaf de mini’s) en deze behoudt 

dat nummer gedurende het gecontinueerde lidmaatschap. Bij vertrek valt het nummer vrij om 

door de vereniging aan een ander te worden toegewezen, te bepalen door de vereniging. 

4) Een competitie spelend lid van de vereniging is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en 

vervanging van zijn/haar wedstrijdshirt. 

5) Het staat teams vrij om te kiezen of ieder lid zelfstandig zijn/haar shirt wast of dat er met een 

team shirtjestas wordt gewerkt. 

1.2 Shirt aanschaffen 

Het wedstrijdshirt voor Ritola volleybal wordt aangeschaft bij sportzaak: 

Ruchti 

 

Het type shirt is Everton 

 

Voor het bepalen van de maat moet je een shirt passen van teamgenoten. 

Het nummer wordt bepaald door de vereniging en kan worden aangevraagd bij: 

shirtnummer@ritolavolleybal.nl 

 

Bij Ruchti is bekend hoe het nummer moet worden gedrukt op het shirt. 

 

Indien er nog vragen zijn kunt u zich richten tot: 

materiaal@ritolavolleybal.nl 
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