1. Krijgen we ook dames shirts?
Ja, de senioren en junioren krijgen dames en heren shirts. De dames krijgen getailleerde shirts. Bij de
jeugd zijn we dit aan het uitzoeken, mogelijk wordt dit een universeel shirt voor meisjes en jongens
om de uitwisselbaarheid tussen de kinderen te behouden.
2. Is het een idee om ook bij de jeugd op toerbeurt te laten wassen?
Dit gebeurt momenteel ook bij hogere teams, dit kunnen we ook bij de jeugd gaan doen.
3. Drie jaar met een wit broekje gaat niet lukken / Drie jaar met dezelfde sokken is wel heel
lang / Wat als kleding kapot gaat of kwijt raakt?
Momenteel wordt naar de mogelijkheid gekeken voor zwarte rokjes/broekjes. Ook wordt uitgegaan
van twee paar sokken per drie jaar.
Voor kleding die kapot gaat of niet meer gedragen kan worden (doordat het bijvoorbeeld niet meer
past of kwijt is geraakt) wordt per jaar een budget vrijgehouden uit het sponsorgeld. Op deze manier
is iedereen verzekerd van goede kleding.
Voorbeeld kleding zie foto, zoals aangeboden door één leverancier:

4. Wij hebben net kleding aangeschaft dat nog jaren mee kan, hoe wordt dit opgelost?
Wij komen met een voorstel ter compensatie, meer informatie hierover volgt op het moment dat we
het definitieve plan gaan communiceren.
5. Wat te doen als mijn kind na bijvoorbeeld twee jaar van de korfbal af gaat?
Wij komen met een voorstel, meer informatie hierover volgt op het moment dat we het definitieve
plan gaan communiceren.

6. Wij vinden de jeugd een voldoende representatieve en professionele uitstraling hebben en
vinden het hiervoor niet nodig.
Er zijn twee hoofdredenen voor het kledingplan:
1. De uitstraling van de vereniging en de leden;
2. De nieuwe sponsorbron die we hiermee creëren.
De uitstraling is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is punt twee. Eén grote hoofdsponsor, zoals
we een aantal jaren geleden hadden, is in deze tijd niet meer te vinden. Momenteel hebben we ook
geen hoofdsponsor bij Zwart Wit. Het kledingplan geeft een bepaalde laagdrempeligheid voor
sponsoren, aangezien het bedrag per team voor de sponsor acceptabel is en omdat per onderdeel
van de kleding gesponsord kan worden. Met de te werven sponsoren en contracten van drie jaar
hebben we een zekerheid van inkomsten. Dit is een noodzaak voor een vereniging en dit concept
wordt dan ook bij andere Deldense sportverenigingen toegepast, zoals Rood Zwart.
Dat dit concept aantrekkelijk is voor sponsoren blijkt uit het feit dat we met het vooronderzoek al
voor alle teams, zowel senioren als jeugdteams, sponsoren hebben. En dus voor komende drie jaar
de vereiste inkomsten binnenkrijgen.
7. Wij vinden het veel te veel geld voor kleding, hoe zit dit in elkaar?
Onderstaande bedragen zijn afgerond op hele euro’s en betreffen conform opgave van de
leverancier de winkelverkoop- of catalogusprijzen:
Junior
Senior
Shirt
18,00
20,00
Rok/Broek
(gemiddelde prijs)
21,00
21,00 ( Rokken zijn 3 x zo duur als broeken)
2 paar sokken
11,00
11,00
Totaal

50,00

52,00

8. Is het ook mogelijk om in één keer 12 X 1,75 te innen per jaar i.p.v. per maand, deze
ervaring hebben wij ook bij andere verenigingen. Dan is het duidelijk welk deel voor de
kleding is en gaat het niet op in contributie.
Dit voorstel nemen wij in overweging.

