
Presentatie Kledingfonds

• Huidige situatie Reiger Boys

• Achtergrond – Kleding spaarplanfonds !

• Voorstel in het kort

• Voordelen voor de leden

• Webshop

• Voordelen voor de vereniging

• Financiële aspecten

• Vragen van instemming aan de leden 
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Huidige situatie Reiger Boys

• Door jaren heen professionele uitstraling binnen 
Reiger Boys breed opgebouwd

• Niet ieder team heeft een shirtsponsor.

• Groot deel van de leden moet zelf tenue kopen.

• Gesponsorde kledinglijn is aan vervanging toe.

• Contract met de kledingleverancier loopt na dit 
seizoen af.

• Lange levertijden en moeilijk grip op  de 
uitlevering.
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Huidige situatie Reiger Boys

• Door economisch klimaat en hoge kosten van 
bedrukte tenues is het contracteren van 
shirtsponsors moeilijker en dreigen sponsoren in 
de toekomst af te haken.
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Iedereen maakt er gebruik van!

Kleding Spaarplan(fonds)
Allemaal in het zelfde tenue op de club!

• Aanbiedingen van Hummel, Errea, Masita, Jako,
en Patrick.

• Veel verenigingen doen dit al op deze manier.

• Trend naar webshoppen
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Daarom ons voorstel

• De vereniging schaft voor een periode van 3 jaar 
kledingpakketten aan voor alle spelende leden 
(shirt, broek, kousen);

• De leden krijgen de kleding in bruikleen.

• De kosten bedragen € 20,00 per seizoen per 
spelend lid;

• Dit zal samen met de contributiebetaling geïnd 
worden;

• Eigen beheer voetbalkleding (tenues).
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Voordelen voor de leden

• Geen grote uitgaven in een keer;

• Duidelijkheid over uitgifte tenue. Wordt centraal 
aangestuurd; 

• Directe levering van kleding, waardoor geen 
oponthoud zal ontstaan;

• Gebruik maken van webshop en kortingen voor 
aanverwante artikelen. 
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Webshop

• Eenvoudig bestellen via de Reiger Boys website 
van aanvullende artikelen voor (niet) leden ;

• Grote voorraad, korte levertijden ;

• Altijd de laagste prijzen voor Reiger Boys leden;

• Bestelde artikelen gewoon ophalen op de club;

• Passen en voelen in de demoshop van de club.
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Voordelen voor de vereniging

• Kledingbeleid gestructureerd en beter 
beheersbaar;

• Lagere drempel voor sponsoren. De kleding is al 
betaald dus alleen de drukkosten en de 
sponsorbijdrage moeten nog in rekening worden 
gebracht. Daardoor hogere sponsorinkomsten;

• De uniforme en professionele uitstraling geeft 
een impuls voor extra sponsorwerving van de 
vereniging.
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Financiele aspecten

• De leden betalen in drie jaar via het kledingfonds 
€ 20,= per seizoen;

• € 15,= per seizoen → aanschaf van de kleding;

• € 5,= per seizoen → voorziening voor 
financiering, schade, diefstal en vervanging 
(onvoorzien);

• In lijn met landelijk beeld;

• Uitonderhandeling met leveranciers moet nog 
plaatsvinden
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Vragen instemming 

• Het bestuur vraagt de leden in te stemmen 
met het kledingfonds;

• Het bestuur vraagt toestemming voor de 
financiële bijdrage van € 20,= per seizoen 
per lid voor de komende 3 jaren.


