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Inleiding  

Kleding is zeer geschikt om personen of functionarissen te herkennen. Clubkleding vormt daarop geen 
uitzondering en dit beleid geeft het kader waarbinnen clubkleding kan worden aangeschaft.  

Clubkleding 

Onder clubkleding worden drie verschillende categorieën onderscheiden:  

• De clubkleding t.b.v. commissieleden of andere functionarissen die op grond van hun functie tijdens 

clubactiviteiten (bijv. wedstrijden) herkenbaar moeten of willen zijn; hierna te noemen 

commissiekleding. 

• De clubkleding t.b.v. clubleden die herkenbaar willen of zouden moeten zijn als zij de golfclub 

vertegenwoordigen tijdens wedstrijden, zoals in de NGF-competitie; hierna te noemen teamkleding. 

• De clubkleding die door individuele leden kan worden aangeschaft omdat men het leuk of mooi vindt 

om in die clubkleding golf te spelen. Deze categorie valt buiten dit beleidsdocument. 

Commissiekleding 
In algemene zin is het gewenst dat de commissieleden of functionarissen die een actieve rol hebben bij 
wedstrijden of andere clubactiviteiten herkenbaar zijn. Dit geeft de clubleden duidelijkheid, bevordert 
het wedstrijdverloop en geeft de club een meer professionele uitstraling. Daarbij geldt onverkort dat de 
afweging voor het aanschaffen van commissiekleding door de commissie zelf moet worden gedaan, doch 
binnen de kaders van dit beleid.  

De commissiekleding bestaat uit een golfpolo (kleur te bepalen door de commissie) en een jas met 
afritsbare mouwen (geen keuze in kleur). Een broek of rok hoort daar niet bij. De kleding dient te worden 
bedrukt met het logo van de golfclub en de rol van de functionaris (bijv ‘wedstrijdleiding’, ‘referee’, 
‘coach’, etc). Voorts is het toegestaan de naam van betrokkene te laten bedrukken, doch uitsluitend op 
de polo.  

De commissiekleding dient te worden aangeschaft bij GolfCompany waartoe het bestuur een korting 
heeft bedongen op de kleding. Elke aanschaf dient vooraf te worden voorgelegd aan de penningmeester 
van de golfclub. Elders aangeschafte commissiekleding, inbegrepen de bedrukking wordt niet vergoed. 

Kleding slijt en moet op termijn worden vervangen. Voor de polo (eigendom functionaris) geldt een 
termijn van 3 jaar, voor de jas (in bruikleen verstrekt) wordt 5 jaar gehanteerd. Die termijnen gelden ook 
voor reeds aangeschafte kleding. De commissievoorzitter houdt overzicht van de aangeschafte en in 
bruikleen verstrekt commissiekleding. 

De volgende commissies of functionarissen komen in aanmerking voor commissiekleding: 

Commissie/functionaris Aantal 

Wedstrijdcommissie 12 

Maandagwedstrijd 3 

Seniorencommissie “Welderns” 7 

Nieuwe Ledencommissie 13 

Referee 2 

Jeugdcommissie 5 

Flora- en faunacommissie 9 
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Teamkleding 
Teamkleding is een van de factoren waarmee de eenheid van een team tot uitdrukking wordt gebracht. 
Nette en dezelfde teamkleding geeft een professionele uitstraling, niet alleen voor het team zelf, maar 
ook voor de golfclub. Eenduidigheid in teamkleding maakt het veranderen van teamsamenstellingen ook 
gemakkelijker en jaagt de deelnemers niet op extra kosten.  

De standaard teamkleding van golfclub Welderen bestaat uit een golfpolo en een trui in de clubkleuren. 
Er zijn geen voorschriften voor wat betreft een broek of rok. De clubkleuren zijn: 

Kledingstuk Kleur 

Trui Navy 

Herenpolo Kobaltblauw 

Damespolo Lichtblauw 

Over kleuren zijn vele meningen. Vooralsnog wordt uitgegaan van de bovenstaande kleurstellingen, 
waarbij voor de polo de standaard zou kunnen zijn tussen lichtblauw en kobaltblauw. De standaard 
teamkleding is op voorraad beschikbaar bij GolfCompany.  

Ook omdat het vertegenwoordigen van de golfclub voor een groot deel op initiatief van het clublid zelf 
geschiedt, is het dragen van de standaard teamkleding niet verplicht, maar wordt om hiervoor genoemde 
redenen nadrukkelijk aanbevolen. Om deze aanbeveling kracht bij te zetten heeft het bestuur een korting 
bedongen op de aanschafkosten indien de kleding is gekocht bij GolfCompany. Een polo en een trui 
kosten samen € 90 (prijspeil 2020). 

Jeugdspelers 
Jeugdspelers vormen een aparte doelgroep. Zij kunnen met name worden gebonden met een mooie 
outfit. In de teamkleding voor jeugdspelers wordt op de volgende manier voorzien: 

Spelers in jeugdteams: de club vergoedt de clubtrui en een polo. De kleding wordt in bruikleen verstrekt 
gezien het groeitempo van jeugdspelers. De jeugdcommissie draagt zorg voor het overzicht en het beheer 
van de verstrekte kleding. 

Jeugdspelers in volwassenenteams: de club vergoedt de betreffende teamkleding tot een maximum van € 
100 indien de jeugdspeler deel uitmaakt van een van de selectieteams.  

Dit beleid clubkleding is vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 november 2020. 

 


