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Sponsorpakketten: 

Door het invoeren van het kledingplan in samenwerking met Spieren voor Spieren is sponsoring 
van wedstrijdtenues voor de jeugd niet meer mogelijk. Het sponsoren van overige kleding en 
materialen voor de jeugd behoort wel tot de mogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan 
trainingspakken, tassen en inloopshirts. Voor senioren is het sponsoren van wedstrijdtenues wel 
mogelijk. 

v.v. S.J.C. heeft sponsorafspraken met kledingleverancier de Lange Sport Noordwijk en via hen 
met het kledingmerk Hummel. Dat betekent dat alle teams spelen in de kledinglijn van Hummel, 
in dit geval “teamconcept TEAM”.  Een uitzondering hierop is het sponsoren van andere soorten 
kleding bijvoorbeeld trainingskleding. Hieraan zijn geen voorwaarden verbonden, tenzij gebruik 
wordt gemaakt van het SJC logo. De kledingsponsoring is afgestemd op de S.J.C.-kledinglijn. 
Bestellen van kleding en materialen gaat uitsluitend na toestemming van v.v. S.J.C. Dit om te 
waarborgen dat de sponsoruitingen in lijn zijn met het beleid van de vereniging. Iedere 
kledingsponsoring op maat, ook in kleine omvang, wordt door het sponsorteam persoonlijk 
afgestemd met de sponsor. Het beleid van de vereniging is erop gericht dat v.v. S.J.C. de sponsor 
ondersteunt zonder daar een extra bijdrage voor te berekenen. De vereniging stelt het op prijs als 
de sponsor naast de kledingsponsoring ook gebruikt maakt van de andere sponsormogelijkheden.  

Offertes voor kledingsponsoring kunnen bij het sponsorteam worden nagevraagd.  
De kledingleverancier en de drukkerij factureert de kleding bij de voetbalvereniging en de 
sponsor krijgt een factuur van de vereniging.  
De sponsor sponsort een team voor 4 jaar. Dat houdt in dat de kleding beschikbaar blijft voor dat 
team en niet van de spelers in het betreffende team.  Na 4 jaar wordt de kleding eigendom van 
de sponsor en die bepaalt in overleg met de kleding coördinator wat er met de spullen gaat 
gebeuren.  
 

Bedrukking: 

v.v. S.J.C. wil graag één vereniging uitstralen. Daarom ambieert v.v. S.J.C. dat de gehele vereniging 
er hetzelfde erbij loopt. Door uniformiteit in de kleding door te voeren is dit gedeeltelijk al 
mogelijk. Ook in de bedrukking van de shirts en teamkleding proberen we dit voor elkaar te 
krijgen. De shirtbedrukking  bij de jeugd wordt een goed doel.  

De bedrukking op de teampakketten worden in het wit bedrukt. Dit houdt in dat de logo’s van de 
sponsors in deze kleur wordt afgedrukt. Dit versterkt de uniformiteit en de ambitie die wij willen  
uitstralen. 

Sponsorpakketten (zie bijlage): 

Pakket Brons: 

 Trainingspak 

Pakket Zilver: 

 Trainingspak 
 Tas 
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Pakkket Goud: 

 Tas 
 Trainingspak 
 Coachjassen 

Extra pakketten 

 Inloopshirts 
 Trainingskleding 
 Trainingstrui 

Prijzen: 

Op te vragen bij het sponsorteam (sponsorteam@vvsjc.nl)
 


