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Clubkleuren en kleding, 

1. Wedstrijdactiviteiten van leden in team verband van de afdeling voetbal, waarbij volgens 
maatschappelijk opvatting er vanuit mag worden gegaan dat deze uithoofden van en/of 
georganiseerd worden door de vereniging, worden in het officiële clubtenue gespeeld dan wel in 
officiële clubkleding uitgevoerd.  

2. Onder wedstrijdactiviteiten in teamverband wordt verstaan; alle activiteiten die redelijkerwijs en 
volgens maatschappelijke opvatting gelieerd zijn aan het vervoer naar, de voorbereidingen op en de 
daadwerkelijk wedstrijd welke in team verband gespeeld wordt. Hieronder valt onder andere de 
warming up en teambespreking.  

3. Er is sprake van activiteiten in teamverband wanneer de leden van de afdeling Voetbal als een groep 
optreden, bestaande uit meer dan 5 personen, waarbij meer dan 5 van die leden dezelfde 
sportkleding dragen, waarbij redelijkerwijs er vanuit mag worden gegaan dat deze als teamkleding 
kan worden aangemerkt. 

4. Het officiële wedstrijdtenue van de afdeling voetbal bestaat uit een rood shirt met lange mouwen en 
witte kraag, een witte broek en rode sokken voorzien van het embleem van Pancratius op de linker 
borst, aangevuld met eventuele sponsoruitingen welke door het bestuur zijn goedgekeurd conform 
de uitgangspunten van het beleid en procedure beschreven in het sponsorreglement.  

5. Indien de tegenstander, bij een thuiswedstrijd van RKSV Pancratius, in dezelfde kleuren speelt, zal in 
overleg met de vereniging, voor een tenue met een andere kleur gekozen worden. 

6. Het wedstrijdtenue dient correct gedragen te worden(shirt in broek, kousen omhoog). Het dragen 
van scheenbeschermers is verplicht. 

7. Onder clubkleding wordt verstaan: alle overige sportkleding, eventueel met het club embleem, 
aangevuld met eventuele sponsoruitingen welke door het bestuur zijn  goedgekeurd conform de 
uitgangspunten van het beleid en procedure beschreven in het  sponsorreglement, welke in team 
verband gedragen wordt, ter voorbereiding op en het vervoer naar wedstrijd activiteiten.  

8. Het is leden niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur, bij in lid 1, 2 en 3 
van dit artikel gedefinieerde activiteiten en verbanden andere kleding te dragen die niet door het 
bestuur zijn aangemerkt als clubkleding en/of wedstrijdtenue.  

9. Het is leden niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur, het 
embleem van de club te gebruiken voor privé, zakelijk, team en/of overige doeleinden. 
Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot royement van het betreffende lid, de betreffende leden. 

10. Het niet naleven van en/of handelen volgens de regels in dit artikel door leden van de afdeling 
voetbal kan leiden tot uitsluiting van deelname aan wedstrijd activiteiten en/of tot royement van die 
betreffende leden. 

11. Alle clubkleding (wedstrijdtenue, trainingspakken, inloopshirts, broeken, shirts,  tassen en  dergelijke  
dienen te worden aangeschaft bij de officiële leverancier, voor nu is dat “sportcentrum 
Badhoevedorp” 

12. Wanneer er geen officiële leverancier kenbaar is gemaakt.  Wordt onder officiële clubkleding 
verstaan Alles wat voldoet aan de eisen gesteld in lid 4 van het reglement van kleding R.K.S.V. 
Pancratius  


