Gedragsregels
KLEDING - SPONSORING
Steeds zijn sponsoren weer bereid om een forse bijdrage te
doen voor aanschaf van een nieuw kledingpakket voor een
team binnen Concordia.
Daarnaast betaald ieder lid een maandelijkse bijdrage van € 1,66 om zo
samen met de sponsor het kledingpakket te kunnen bekostigen.

Wij willen er met nadruk op wijzen hier zorgvuldig en eerbiedig mee om te gaan. Het is voor
een bedrijf natuurlijk vervelend dat zij door publiciteit verneemt dat hun bedrijfsnaam in
negatieve zin naar buiten wordt gebracht.
Ook zal het ongepast zijn dat de kleding op een niet juiste manier, moment wordt gedragen.
Daarom hierbij nogmaals de gedragsregels van gesponsorde kleding:





Het team zal zich ALLEEN tijdens wedstrijden niet anders dan in het tenue van
de sponsor vertonen.
Ga correct met de kleding om en draag ze alleen tijdens de sportbeoefening.
Draag de sponsornaam op een positieve manier naar buiten.
Betrek als team de sponsor bij de teamprestaties of speciale gelegenheden
zoals belangrijke wedstrijden of kampioenschappen of feestavonden.
Het is geven en nemen.

De sponsor behoudt zich het recht, indien deze afspraak geweld wordt aangedaan, de overeenkomst (al
dan niet gedeeltelijk) te ontbinden.
Als men zich niet aan bovenvermelde afspraak houdt is het bestuur gemachtigd hiervan melding te
maken en in het ergste geval, indien de sponsornaam schade wordt toegebracht, het lid te schorsen of
het team de gesponsorde kleding te ontnemen.

Jaarlijks wordt na ieder seizoen de kleding van ieder team ingenomen en gecontroleerd.
Indien er bij inlevering zaken ontbreken zal de leider aan moeten geven welke speler in
gebreke is gebleven, waarna het bestuur die speler aanschrijft voor de kosten.
Let hierbij op dat het niet alleen om de aanschaf gaat maar ook de bedrukking en dat één
kledingstuk duurder is om te laten bedrukken dan een heel team gelijk.
Iedere speler wil toch in het nieuwe seizoen ook een volledig pakket ontvangen !!
Bij aanvang van het nieuwe seizoen worden de spullen weer per team uitgeleverd en tekenen
de leiders voor ontvangst. Iedere leider is verantwoordelijk in dat seizoen voor de kleding van
“zijn” team en zal dus moeten weten wie wat heeft (nr.).
Het kledingpakket blijft te allen tijde eigendom van de vereniging en wordt dus in
bruikleen aan de speler verstrekt.
De volgende prijzen worden vanaf dit seizoen gehanteerd:
Shirt
plus bedrukking
Broek
plus bedrukking
trainingsbroek en/
of jack (kan niet los besteld worden)
plus bedrukking
tas
plus bedrukking
coachjas
plus bedrukking
Kledingleverancier
Kledinginname en distributie
Contact sponsoren

€ 35,€ 15,-

€ 50,€ 35,€ 50,-

: KWD Doetinchem
: Ben Jansen en Wilko Linnenbank
: Marc te Brake en Eugène Alofs

