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1. Inleiding: 
In dit protocol is geregeld wat het kleding protocol is van de vrijwilligers van de 
stichting Carlot, bij werkzaamheden, evenementen, tijdens varen en bij 
bijzondere aangelegenheden. 
 
 

2. Kledingpakket: 
1 cap 
1 muts 
1 witte polo 
1 wit overhemd, lange mouwen 
1 trui marineblauw 
1 bodywarmer 
 

• Bovenstaande kleding wordt voorzien van het logo van de Carlot en het 
logo van de fa. Legrand. 

• Indien een vrijwilliger besluit geen diensten te verlenen aan de stichting dan 
behoudt hij/zij de kleding. 

• Elke vrijwilliger wordt gevraagd een bijdrage  te geven van € 60,-- voor het 
hele pakket. 

• Elke vrijwilliger heeft de kans om meteen 1 extra polo en/of 1 overhemd, 
lange mouwen bij te bestellen tegen onderstaand extra bijbetaling. 

 
Indien er door uitval behoefte is aan een nieuw artikel dan zal maison Legrand 
dat leveren tegen een kleine vergoeding. 
Deze vergoedingen zijn: 

• Pet/cap   € 5,-- 

• Polo / Hemd  € 10,-- 

• Trui   € 20,-- 

• Body-warmer  € 25,-- 
 
Levering: 
De kleding kunt u passen bij maison Legrand. Deze wordt dan besteld en 
geborduurd met logo's van de stichting en maison Legrand. U krijgt daarna 
bericht om het kledingpakket bij fa. Legrand op te halen (en te betalen). 
 
 

3. Protocol 
 

U wordt geacht het bovenstaande kledingpakket te dragen aangevuld met 
eigen, bij voorkeur donkerblauwe spijkerbroek en eigen schoenen. 
 

Bij werkzaamheden aan het schip dient u de kleding te dragen welke passend 
is bij de werkzaamheden. 
Bij onderhoudswerkzaamheden in de machinekamer is dit een werkoverall met 
cap. Op de werkoverall is het logo van de stichting geborduurd. 
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Voor, tijdens en na het varen: 
De schipper van dienst bepaald al dan niet na overleg a.d.h.v. de activiteit en 
weersomstandigheden welke kleding aan boord moet zijn en wat iedereen 
draagt. De machinist draagt tijdens werkzaamheden in de machinekamer de 
werkoverall zoals hierboven genoemd. 
 
Tijdens een evenement: 
De schipper van dienst bepaald al dan niet na overleg a.d.h.v. de activiteit en 
weersomstandigheden welke kleding aan boord moet zijn en wat iedereen 
draagt. Dit betreft voor alle activiteiten gedurende het evenement.  
Indien er tijdens het evenement geen schipper aan boord is maar slechts 
bemensing (lees vrijwilligers) dan beslist het bestuur wie hiervoor de 
verantwoordelijkheid op zich neemt. 
 


