Rood Groen LVC’01
Kledingplan Rood Groen LVC’01: Eén vereniging … iedereen gelijk!
Gestegen kosten voor het onderhoud van bijv. de accommodatie, machines, ballen en materialen, evenals de terugloop
in sponsor- en contributie inkomsten heeft het bestuur gedwongen om op een aantal vlakken na te denken over een
ander beleid. Naast de eerder genoemde, is een andere belangrijke aanleiding de verenigingsbrede, onverantwoorde
omgang met de wedstrijdtenues.
Het is bij onze vereniging altijd een vanzelfsprekendheid geweest dat de wedstrijdtenues ter beschikking werden gesteld,
met name door de bijdrage van welwillende sponsoren. Het wordt echter steeds lastiger om voor ieder team een
sponsor te vinden. De aanschaf van wedstrijdtenues vergt (om de 3 à 4 jaar) een behoorlijke investering die bovenop de
jaarlijkse sponsorbijdrage aan de club komt. Tevens is er de laatste jaren voorafgaand aan het instellen van het
kledingplan een wildgroei ontstaan in uniformiteit van kleding.
De opzet van het kledingplan
Centraal in het kledingplan staat de gedachte dat de beschikbaarheid van wedstrijdtenues losgekoppeld moet zijn van
de aanwezigheid van sponsoren. In het kledingplan wordt daarom voor ieder spelend lid een wedstrijdtenue
aangeschaft door de vereniging. Deze wedstrijdtenues zijn en blijven eigendom van de vereniging. Ieder spelend lid
ontvangt van de vereniging de wedstrijdtenues in bruikleen. Tegenover het bruikleen van de wedstrijdtenues staat een
jaarlijkse financiële bijdrage.
Als uitbreiding op het kledingplan is er ook gekozen voor een uniforme kledinglijn binnen de vereniging. Door het
collectief aanschaffen van sportkleding en –artikelen kunnen er betere afspraken worden gemaakt met de
kledingleverancier.
Jaarlijkse eigen bijdrage
Uitgangspunt bij het bepalen van de jaarlijkse bijdrage van de spelende leden is de afschrijvingsperiode van de
wedstrijdtenues. De verwachte levensduur van een shirt is ca. 4 jaar. De verwachte levensduur van een broek ca. 3 jaar
en van de sokken ca. 1 à 2 jaar. Dit betekent dat tijdens deze periode een bedrag opgebouwd dient te worden dat
grotendeels kostendekkend is voor de aanschaf van een nieuw wedstrijdtenue.
Met ingang van het seizoen 2014-2015 is voor 3 seizoenen is de eigen bijdrage vastgesteld op € 15,- per seizoen per
spelend lid. Na deze 3 seizoenen wordt het kledingplan geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
Maar er is meer!
Naast de wedstrijdtenues kunnen we nu ook tal van andere sportkleding en –artikelen van Masita aan de leden
aanbieden tegen een hoge korting van 20% !!! Denk hierbij bijv. aan trainingspakken, trainingssetjes, ballen,
sporttassen, poloshirts, etc. Hiervoor is een contract afgesloten met Ivo’s Sportshop te Simpelveld en kledingleverancier
Masita.
Alle leden krijgen de mogelijkheid om deze sportkleding en –artikelen aan te schaffen via Ivo’s Sportshop
(Kloosterstraat 29, Simpelveld).
Voordelen van het kledingplan
• Ieder team speelt in dezelfde wedstrijdtenues, dit zorgt voor een professionele en uniforme uitstraling.
• Voordeel voor de vereniging én voor de leden door het verlagen van de kosten voor sportkleding en –
artikelen.
• Niet alleen collectieve inkoop door de vereniging, maar ook individuele aankopen bieden veel voordeel voor
de leden. Denk maar eens aan de aanschaf van bijv. een trainingspak, sporttas, rugzak en trainingssetje.
• Gelijkwaardige behandeling van alle teams en spelende leden.
• Er is altijd een compleet en uniform wedstrijdtenue voor elk spelend lid beschikbaar.
• We kunnen sponsoren andere mogelijkheden bieden. Hierdoor ontstaat er voor de vereniging meer financiële
ruimte voor andere, belangrijke investeringen om optimale voetbalfaciliteiten te kunnen bieden.
• Een positief effect voor de clubcultuur: trots zijn op je club, zorgdragen voor je vrijwilligers, erbij willen horen.
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