
 
 
 
 
 
 

KLEDINGREGLEMENT PSV WATERPOLO 
 
Onderstaand reglement geldt voor alle leden, trainers en coaches van de afdeling PSV Waterpolo en geldt vanaf 
het seizoen 2019-2020 wanneer de kledinglijn is vernieuwd. Alle leden die lid zijn van PSV Waterpolo dienen het 
kledingpakket in hun bezit te hebben en te dragen. 
 

1. Ieder spelend lid is verplicht het onderstaande pakket aan te schaffen: 
§ zwembroek of zwempak 
§ shirt 
§ short 
§ tas 

Deze kleding is te bestellen via de website van onze kledingleverancier.    
 

2. Ieder lid die in competitieverband voor PSV Waterpolo uitkomt, is verplicht alle onderdelen van de 
verplichte kledinglijn te dragen en daarmee een uniforme uitstraling te bewerkstelligen. Dit geldt voor alle 
(beker)competitiewedstrijden en toernooien waaraan PSV Waterpolo deelneemt.  

 
3. Iedere trainer/ster of coach is verplicht shirt en short te dragen bij (beker)competitiewedstrijden en 

toernooien waaraan PSV Waterpolo deelneemt. 
 

4. Badkleding, shirt, short, die kwijtgeraakt of versleten zijn, of waar uitgegroeid is, zullen door de leden 
zelf opnieuw besteld moeten worden.  

 
5. De caps worden aangeleverd door PSV Waterpolo en blijven in het bezit van PSV Waterpolo. Elk spelend 

lid huurt de caps voor een jaarlijks bedrag van € 10,00. Dit bedrag wordt jaarlijks halverwege het seizoen 
geïncasseerd. Mocht men een cap kwijtraken, dan wordt desbetreffend lid belast met € 30,00 per cap.  

 
6. De caps dienen door één persoon per team bijgehouden te worden.  

 
7. Elk lid die stopt bij PSV Waterpolo moet de caps weer inleveren bij de desbetreffende persoon van het 

team die de caps bijhoudt.  
 

8. Ieder lid is verplicht de kleding zorgvuldig te bewaren en zich te houden aan de door 
kledingleverancier geleverde wasvoorschriften.  

 
9. Leden mogen geen bewerkingen op de kleding aanbrengen. In overleg met de stichting “Bouwen aan PSV 

Waterpolo” kunnen er team-sponsors gevonden worden. Aan deze sponsoruitingen zijn regels verbonden 
die bij de stichting nagevraagd kunnen worden. 

 
10. De prijzen van de kleding worden, in overleg met het bestuur van PSV Waterpolo, bepaald door Arena en 

RobSport.nl. 
 

11. Vanaf het seizoen 2021-2022 wordt iedereen verzocht om het Arena kledingpakket in bezit te hebben. 
 


