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Beleidsplan korfbalshirts en 
trainingspakken 

Dit document beschrijft wie verantwoordelijk is voor het regelen van sportkleding en wie eigenaar is 

eventueel van de beschreven sportkleding. 

Samenvatting 
Alle teams krijgen shirts van Be Quick. Daarnaast moeten speelster zelf voor sokken, rokken en 

trainingspakken zorgen. Uitzondering hierop is senioren 1, zij krijgen ook trainingspakken van Be 

Quick als er een sponsor is. 

Leden kunnen bij Spierings Schoen- en Sportmode in Geffen met korting sportkleding kopen. 

Shirts zijn eigendom van Be Quick en behoren aan een team, niet aan een individu of sponsor. Shirts 

gaan niet mee wanneer teams worden heringedeeld maar blijven bij een team.  

Verwacht wordt dat alle leden hun korfbalshirt goed behandelen. 

Aan het eind van het seizoen leveren alle teams de shirts en pakken in bij het bestuur of aangewezen 

vertegenwoordiger van het bestuur. 

Plichten Be Quick 
Be Quick heeft de plicht om er voor te zorgen dat alle teams korfbalshirts hebben om competitie te 

spelen. Indien nodig moeten de teams ook beschikking hebben over een andere kleur shirts, mocht 

dit noodzakelijk zijn vanwege de kleuren van het tenue van de tegenstander. 

Be Quick verzorgt ook de trainingspakken voor het eerste senioren team, senioren 1. Dit gebeurt 

alleen wanneer er een sponsor beschikbaar is. Indien er geen sponsor is zal senioren 1 ook zelf 

trainingspakken moeten kopen. 

Plichten speelsters 
Speelsters van Be Quick moeten zelf zorgen voor sokken, rok en eventueel een trainingspak. Leden 

van Be Quick kunnen tegen gereduceerd tarief sokken, rok en trainingspak kopen bij Spierings 

Schoen- en Sportmode in Geffen. 

Daarnaast hebben alle speelsters de verplichting om de shirts en eventueel trainingspakken, die men 

van Be Quick te leen krijgt, goed te behandelen. Indien Be Quick van mening is dat een speelster het 

shirt en/of pak niet goed heeft behandeld, kan Be Quick de onkosten voor het repareren of 

vernieuwen van het shirt en/of pak verhalen op het lid. 

Toekenning shirts en pakken 
Shirts en pakken zijn toegewezen aan teams. Kleding die gesponsord is of gekocht is door Be Quick 

voor een bepaald team, blijven toegewezen aan dat team tenzij het bestuur, of aangewezen 

vertegenwoordiger van het bestuur, anders beslist. 
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Jeugd teams 

De jeugd commissie verzamelt aan het eind van het seizoen alle shirts van de 

jeugd teams. Bij de start van het nieuwe seizoen deelt de JC de shirts weer uit aan de teams. Het kan 

dus zijn dat de shirts van teams verwisselen.  De JC neemt contact op met de sponsor commissie 

mochten er shirts vernieuwd moeten worden. Zie ook hoofdstuk Nieuwe shirts en pakken. 

Aan het eind van het seizoen leveren alle jeugd teams de shirts en pakken in bij het bestuur of 

aangewezen vertegenwoordiger van het bestuur. 

Senioren teams 

Shirts en pakken voor senioren teams zijn toegewezen aan vaste teams. Dit betekent dat senioren 

teams elk jaar in dezelfde shirts en/of pakken spelen. Shirts gaan dus niet mee met speelsters naar 

andere teams. Mocht een team dit willen, dan zullen ze in overleg moeten treden met het bestuur of 

de aangewezen vertegenwoordiger van het bestuur. 

Aan het eind van het seizoen leveren alle senioren teams de shirts en pakken in bij het bestuur of 

aangewezen vertegenwoordiger van het bestuur. 

Nieuwe shirts en pakken 
Wanneer shirts of pakken vernieuwd moeten worden kan dit worden aangegeven bij de sponsor 

commissie. De sponsor commissie tracht sponsors voor alle teams te zoeken waardoor Be Quick 

weinig tot geen kosten hoeft te maken voor nieuwe shirts. Indien de sponsor commissie geen 

sponsor kan vinden, zal Be Quick zelf nieuwe shirts kopen. In beide gevallen, worden shirts eigendom 

van Be Quick. De sponsor commissie zal dan overleggen met het bestuur of de aangewezen 

vertegenwoordiger van het bestuur. 

In sommige gevallen zal een sponsor misschien ook voor lagere teams trainingspakken sponseren. 

Echter, de sponsor commissie gaat hier niet actief naar op zoek.  
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