
Betreft: Kledingplan D.K.V. Zwart-Wit        

Delden, 16 -11-2013 

Beste Zwart-Witters, 

Misschien heb je er al iets over gehoord: het bestuur en de PR-commissie zijn bezig met het 

ontwikkelen van een zogenoemd kledingplan. Het is de bedoeling dat de vereniging vanaf het begin 

van de tweede helft van het veldseizoen zorgt voor de tenues van alle teams. Leden betalen hiervoor 

relatief gezien een kleine bijdrage. In deze brief lees je de voorlopige plannen. Ook vragen we je de 

(digitale) antwoordkaart in te vullen, omdat het bestuur en de PR-commissie graag willen weten wat 

je van de plannen vindt.  

Wat houdt het kledingplan in? 

Vanaf maart 2014 draagt Zwart-Wit zorg voor de tenues. De vereniging schaft voor een periode van 

drie jaar kleding aan voor spelende leden (senioren, junioren, pupillen en welpen). De kleding blijft 

eigendom van Zwart-Wit, de leden huren de kleding van de vereniging. Elk team beschikt straks over 

hetzelfde korfbalshirt, hetzelfde broekje/rokje en dezelfde sokken. Om dit mogelijk te maken wordt 

een relatief kleine bijdrage van alle leden gevraagd. 

Waarom wordt het kledingplan ingevoerd? 

Het kledingplan zorgt ervoor dat alle leden van Zwart-Wit er netjes en verzorgd uitzien. En vooral 

handig voor de jeugdleden: kleding die te klein is, kan op elk moment worden ingeruild. Op deze 

manier hebben de leden van Zwart-Wit een eenduidige, representatieve en professionele uitstraling. 

Daarnaast biedt het kledingplan mogelijkheden om meerdere tenue-sponsoren aan te trekken.  

Daarmee hoopt Zwart-Wit meer externe inkomsten binnen te krijgen. En dat is nodig, om onze club 

financieel gezien gezond te houden.  

Hoe gaat het kledingplan in zijn werk? 

Om dit kledingplan uit te voeren, wordt van ieder lid een eenmalig startbedrag gevraagd van € 15,00. 

Daarnaast wordt iedere maand een bedrag van € 1,75 per lid afgeschreven. 

Wat vind je ervan? 

Graag horen wij jouw mening over dit kledingplan. Daarom vragen wij je de bijgaande antwoordkaart 

uiterlijk zaterdag 7 december in te vullen en toe te sturen. Dat kan digitaal naar: 

zwartwit.delden@knkv.nl. De ingevulde antwoordkaart kan ook bij de trainer of aanvoerder worden 

ingeleverd.  Zo spoedig mogelijk na 7 december informeren we iedereen over het vervolg van het 

kledingplan. 

Meer informatie? 

Op de website www.dkvzwartwit.nl lees je meer informatie over het kledingplan, waaronder meest 

gestelde vragen en antwoorden. Aanvullende vragen kun je sturen naar het mail-adres: 

zwartwit.delden@knkv.nl.  

Met vriendelijke groet, 

 

namens het bestuur en de PR – commissie, 

Peter Meirik en Marijn Kuil 

mailto:zwartwit.delden@knkv.nl
http://www.dkvzwartwit.nl/


Antwoordkaart kledingplan Zwart-Wit 

Naam: ____________________________________________________________________________ 

Ik speel in team / mijn kind speelt in team: _______________________________________________ 

o Ja, ik ben enthousiast over het kledingplan. Ik heb wel de volgende opmerking … 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

o Nee, ik heb mijn twijfels over het kledingplan, omdat … 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 


