
 

Reglement Clubkleding HAC’63 2020 – 2023 
 
2023 60 jaar HAC’63 
2023 wordt een bijzonder jaar. HAC’63 bestaat dan 60 jaar! Dit willen we als gehele vereniging 
vieren. 
We willen uitstralen dat er een groot saamhorigheidsgevoel is en dat er voor iedereen een plek is 
binnen de vereniging. Eén van de manieren waarop we dat willen uitdragen, is het dragen van de 
clubkleding. Omdat er geen eenduidig reglement bestaat over de kledingvoorschriften binnen de 
vereniging, is dit document geschreven. 
Daar waar verwijzing naar man valt te lezen, wordt automatisch ook vrouw of LHBT bedoeld. 
 
Ambassadeur en visitekaartje 
Het bestuur hecht veel waarde aan het feit dat we één vereniging zijn: HAC'63, waar iedereen een 
plek moet kunnen vinden op zijn eigen niveau, dat aansluit bij eigen ambities en kunnen. Hiervoor 
zijn, naast de geaccepteerde omgangsvormen en respect voor elkaar, ook de clubkleding een 
belangrijk middel. Leden van de vereniging die deelnemen aan evenementen behoren zich dan ook 
aan de gestelde kledingrichtlijn en ethische waarden die binnen de vereniging gelden te houden. Het 
is van groot belang dat HAC’63 een veilige plaats biedt aan iedereen. Binnen de vereniging dient 
respect te zijn voor iedereen, ongeacht de prestaties van de individu of groep. Voor elk clublid geldt 
dat je, zowel binnen als buiten de vereniging, altijd een ambassadeur bent voor de vereniging. 
Uitingen, zoals het respectvol omgaan met elkaar en het dragen van clubkleding, zijn daarmee het 
visitekaartje voor de vereniging. 
 
Wedstrijden 
Hoewel in het reglement van de AtletiekUnie staat vermeld dat het dragen van specifieke clubkleding 
niet verplicht is, met uitzondering van enkele competitie wedstrijden, is het dragen van clubkleding 
tijdens wedstrijden voor de vereniging van grote waarde. Het dragen van clubkleding tijdens 
wedstrijden verhoogt het samenhorigheidsgevoel en onderscheidt de atleet duidelijk van andere 
deelnemers, ook voor de toeschouwers. 
Deelnemers van de wedstrijdtrainingen zijn verplicht clubkleding te dragen tijdens de 
wedstrijdtraining en geselecteerde wedstrijden. 
 
Trainers 
Trainers zijn binnen de vereniging een vergoede functie: er wordt of een vrijwilligersbijdrage of loon 
uitgekeerd voor het verrichten van trainerstaken, waaronder het begeleiden van 
wedstrijddeelnemers tijdens wedstrijden en het begeleiden van leden tijdens het beoefenen van hun 
sport en/of training. Hiervoor dient de trainer en trainingscoördinator  
het duidelijk herkenbare, door de vereniging verstrekte, trainerstenue te dragen. Deze kleding is 
duidelijk herkenbaar voor zowel leden als begeleiders/ouders. Trainers en trainingscoördinatoren 
hebben een voorbeeldfunctie. Het dragen van de door de vereniging verstrekte kleding is daarbij een 
belangrijke ondersteuning. 
 
Recreanten en licentiehouders 
Licentiehouders en daarmee automatisch wedstrijddeelnemers in het algemeen, dienen clubkleding 
al dan niet gesponsord op wedstrijden te dragen. Dat geldt voor baanwedstrijden, maar ook voor 
niet-baan gerelateerde wedstrijden, bijvoorbeeld loopevenementen en/of afstandswedstrijden die 
niet op de baan worden gehouden. Het dragen van clubkleding, gesponsord of niet, draagt bij aan 
het verenigingsgevoel en is een visitekaartje van de vereniging. 
Recreanten behouden het recht om vrijwillig te kiezen om al dan niet clubkleding te dragen. 
Uiteraard wordt het dragen van clubkleding wel zeer gewaardeerd. 
  



 

Gesponsorde kleding 
Als vereniging hebben wij op dit moment een aantal gesponsorde kledinglijnen. Daarbij stelt de 
vereniging wel enkele voorwaarden aan de gesponsorde kleding. De kleding dient te zijn voorzien 
van een HAC’63 logo op de linker borst. Dit logo dient ten minste 6,5cm hoog en 10cm breed en 
duidelijk leesbaar te zijn. Daarnaast dienen  de verenigingskleuren rood en/of blauw op enigerlei 
wijze duidelijk zichtbaar te zijn verwerkt in de gesponsorde kleding. De drager van gesponsorde 
kleding is het visitekaartje van zowel de sponsor als de vereniging. 
In een aantal gevallen is er recent nieuwe gesponsorde kleding uitgereikt. Deze hoeft niet opnieuw te 
worden gemaakt of omgewisseld. Tot 2023 is hierin ruimte om de kleding aan te passen en uit te 
delen. Voor maart 2023 dienen alle gesponsorde kledinglijnen in overeenstemming met de hiervoor 
beschreven uitingen te zijn gewisseld. 
Nieuwe ontwerpen dienen voorgelegd te worden aan het bestuur. Na goedkeuring van het bestuur 
kan deze in productie genomen worden. 
 

Uitingen in media 
De vereniging komt regelmatig in het nieuws. Dat kan in alle vormen van media zijn. Indien een lid 
deelneemt aan een activiteit waarbij foto’s worden gemaakt die worden geplaatst op een van de 
bekende media (o.a. Facebook, Instagram, persberichten, kranten en of televisie en andere niet 
benoemde media), is het dragen van (gesponsorde) clubkleding verplicht. Te denken valt aan 
bijvoorbeeld het ondertekenen van overeenkomsten, het in ontvangst nemen van prijzen en andere 
officiële verplichtingen waaraan, namens de vereniging, wordt deelgenomen. Bij deze activiteiten zijn 
clubleden ambassadeur van de vereniging en dienen zij zich te houden aan de kledingvoorschriften. 
 
Aanschaf clubkleding 
Trainers of trainingscoördinatoren krijgen kleding beschikbaar gesteld vanuit de vereniging. 
De verstrekte kleding voor trainers en trainingscoördinator is en blijft van de vereniging. Uiteraard 
dient men de beschikbaar gestelde kleding op de juiste wijze te verzorgen. 
Voor alle clubleden is een webshop beschikbaar om de benodigde kledingstukken te kunnen 
aanschaffen.  
Als er een reden is waarom geen clubkleding aangeschaft kan worden, maak dit dan kenbaar bij de 
trainer. De trainer zal in overleg met het bestuur met op een oplossing komen. 
 
Met dit regelement verwacht het bestuur duidelijkheid te hebben gegeven over het dragen van 
(gesponsorde) clubkleding. Voor inhoudelijke vragen kan contact op worden genomen met het 
bestuur. 
 
Namens het bestuur, 
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