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                                Kleding  voorschrift -DAMES-  IMOS Nederland. 

Het zal duidelijk zijn als vrouwelijk lid van de IMOS Nederland, dat u zich graag wilt 

presenteren en doordat u zich ter degen bewust mag zijn dat ook dames in hun kleding gezien 

mogen worden. Vooral bij bijeenkomsten van officiële – en minder officiële aard. 

 Richtlijn kleding dames  :  

Het is een zeer moeilijke materie,  hoe dames zich willen kleden voor officiële of minder 

officiële aard, gezien smaken van kleding verschillen. 

Noot:   Bij officiële uitnodigingen overdag, is het gebruikelijk een cocktail jurk of 

mantelpakje te dragen, waar de rok op een lengte net onder de knie is. Zwarte egale 

schoenen met een klein hakje is toegestaan. 

 

Bij officiële uitnodigingen in de avond, wordt van u verwacht een avondkleed te dragen in 

gedekte te kleuren, met ander woorden geen harde kleuren als fel blauw, rood, geel etc.. 

Zwarte egale schoenen met een klein hakje is toegestaan. 

 

Bij minder officiële aard is kleding vrij, maar… een dame blijft uiteraard een dame. 

 

Van uit gaande dat bij  een uitnodiging;  de kleding dress staat bijgeschreven hoe de dame 

gekleed dient te zijn. Geeft u hier gehoor aan ! 

Richtlijn Onderscheidingen: 

Bij officiële gelegenheden door de dag, draagt u de officiële opgemaakte Grootkruizen aan 

een gevouwen lint. 

Bij offiële gelegenheden na 17.00 uur, draagt u de officiële opgemaakte Kleinkruizen aan een 

gevouwen lint. 

 

        

Is er een officiële uitnodiging, dan wordt er  de tijd en dress code aangegeven.                      

Houdt u zich hieraan ! 
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Richtlijnen voor het dragen van een of meerdere Onderscheidingen:  

Geeft u als dame te kennen om welke moverende redenen dan ook ( omdat u in krijgsdienst  

bent of geweest bent )  om de kledings voorschrift te willen dragen als mannen, is dit 

natuurlijk ook mogelijk. U dient dan wel een Marine blauwe blazer en een grijze rok c.q. 

broek aan te schaffen. U dient geen stropdas te dragen, wel een donker blauw sjaaltje in uw 

halsopening van uw blouse.  

Zie verder conform uw mannelijke collega’s. Zie Kledings Voorschriften IMOS Nederland. 

U bent gerechtigd, zoals beschreven is bij Kledings Voorschriften IMOS Nederland , het daar 

gestelde  -  verworven Onderscheidingen -  te dragen op uw linkerboezem van uw jasje. 

 

U als dame heeft twee mogelijkheden: 

a. U gaat als burger officieel. 

b. U gaat in IMOS outfit officieel.  

  

Namens het bestuur 

IMOS Afd. Nederland. 

d.d. 26 april 2018. 
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