
Kleding uitgifte seizoen 2021 / 2022 

Komende tijd worden de tassen en trainingspakken weer uitgedeeld volgens de voorlopige 

teamindeling van het nieuwe seizoen. 

Alle kleding is gecontroleerd. Toch het verzoek om bij ontvangst van de tas en trainingspak, nogmaals 

zelf te controleren of het juiste pak en juiste maat in de tas aanwezig is én of het de juiste kledinglijn 

is. Bij vragen of klachten, graag zo snel mogelijk reactie via je trainer of via kleding@deto.nl . 

Per team worden de lijsten van aanwezige tassen met aanwezige maten, gedeeld. Deze lijsten zijn op 

papier en ook digitaal aanwezig. Bij uitgifte tekent 1 persoon voor een team voor ontvangst van de 

tassen samen met 1 lid van de kledingcommissie voor uitgifte. Wanneer er naleveringen nodig zijn, 

wordt dit genoteerd en bij uitgifte later wordt de nalevering dan afgevinkt. 

Het verzoek is om zo snel mogelijk in te vullen welke speler welke tas en welk nummer krijgt. Ruil je 

onderling van maat en nummer, noteer dat dan! Aan het einde van het seizoen, moet nl. gezorgd 

worden dat tassen weer worden ingeleverd zoals ontvangen en obv de kledinglijst, het juiste pak in 

de betreffende tas zit. 

Worden in een team niet alle tassen uitgegeven aan spelers, laat dat dan weten zodat bekend is 

welke tassen en of pakken eventueel aan leden van andere teams uitgedeeld kunnen worden. 

Hieronder het verschil tussen de huidige en vorige kledinglijn: 

HUIDIG OUD 

  

elk pak heeft een jas en broek genummerd met 
1 t/m 18.  De broek is compleet zwart, de jas 
rood. 

niet elk pak heeft een laag nummer, in of op het 
pak gedrukt. De broek heeft een witte lijn bij de 
broekspijpen, de jas heeft witte vlakken op de 
schouders. 

  

Tussentijdse inname, vermissing of wisselingen 

Wanneer gedurende het seizoen, kleding wordt vermist, geef dit dan door aan kleding@deto.nl. 

Wanneer een speler tussentijds stopt, graag de kleding in laten leveren. Onderling wisselen of 

doorschuiven, dit goed noteren om verwarring einde seizoen te voorkomen. 
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Wanneer gedurende het seizoen kleding beschadigd raakt en gewisseld moet worden, bijv. andere 

maat sokken, geef dit dan door. Uitgangspunt is dat elke speler passende kleding heeft gedurende 

het seizoen. 

 

Kledinginname mei/juni 2022 

Aan het einde van het seizoen zal de kleding weer ingenomen worden zoals uitgedeeld. Elk jaar is er 

wel verwarring of aan het begin sokken zijn uitgedeeld of de juiste maat of juiste kleding. Daarom het 

verzoek dit bij ontvangst goed te controleren en wijzigingen door te geven, zodat aan het einde van 

het seizoen geen discussie is. 

Een team kan afspraken maken of een speler verantwoordelijk is voor een nummer of het team 

gezamenlijk verantwoordelijk is voor alle kleding. Advies aan de trainer/leider om hier duidelijk 

afspraken over te maken met de spelers. 

Let op: 

Aan het einde van het seizoen dient alles weer ingeleverd te worden zoals ontvangen begin seizoen. 

Vermissingen dienen zelf bijbesteld te worden via de website. Wanneer dit niet gebeurt, zal via 

eenmalige incasso dit aan de speler worden doorbelast. 

 

Op de website van DETO staat onder het menu kledinglease alle informatie over voorwaarden en 

procedures. Zie https://www.deto.nl/reglement-kledinglease.html en verder. 
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