
nieuw 
s p o n s o r 
kledingplan v.v. LRC presenteert het nieuwe 

sponsorplan voor de kleding
Hoe mooi is het als vanaf volgend seizoen alle elftallen van de 
jeugd tot en met de senioren in het zelfde tenue lopen. Dit nieuwe 
tenue (shirt, broek en kousen) biedt ook mogelijkheden voor  
uitgebreide sponsoring. Hiervoor is een speciaal sponsor-
plan opgezet. Dit sponsorplan betekent een win-win-win voor 
sponsor, vereniging en speler.

1.  De sponsor kan veel meer zichtbaarheid behalen door het  
 sponsoren van een serie elftallen.
2.  De vereniging kan makkelijker uitwisselen onder teams en  
 spelers, zonder extra bijbestellingen.
3.  De spelers lopen er ieder seizoen tiptop bij, in de juiste  
 maat en als trotse vertegenwoordiger van de club.

Hoe ziet het nieuwe sponsorplan van 
v.v. LRC er precies uit. 
Wij bieden sponsors de mogelijkheid om een serie elftallen in 
verschillende leeftijdsgroepen te sponsoren. We hebben de  
volgende categorieën gemaakt:
• Alle elftallen in de categorie JO7 + JO8 + JO9
• Alle elftallen in de categorie JO10 + JO11 + JO13
• Alle elftallen in de categorie JO15 + JO17 + JO19
• Alle elftallen in de categorie MO11 + MO13
• Alle elftallen in de categorie MO15 + MO17
• Categorie Dames 
• Categorie Heren 2 – 6
• Categorie Heren 1 gereserveerd voor de hoofdsponsor

Als sponsor kies je dus een categorie die je wilt sponsoren. Je 
hebt dan de keuze om met je logo voor op het shirt te komen, 
achterop boven of achterop beneden (zie afbeelding). 
Tevens is er een optie om mouwsponsor te worden. Tegen een 
vast bedrag per jaar voor een periode van minimaal drie jaar 
ben je dan sponsor van deze categorie.
 
Wat er gaat gebeuren met de huidige kleding is nog niet  
bekend. Maar wij gaan alle bestaande sponsors van elftallen 
benaderen en met hen in gesprek. 
Naast het sponsoren van de shirts binnen een categorie blijft 
het ook mogelijk om bijvoorbeeld alleen de trainingspakken van 
een elftal te sponsoren. Zo biedt het nieuwe sponsorplan voor 
iedereen mogelijkheden.

Ben je geïnteresseerd om sponsor te worden van v.v. L.R.C. 
en wil je meer informatie over het nieuwe sponsorplan? Stuur 
dan een bericht naar info@bclrc.nl

met z’n allen zijn we lrc



FAQ’s 
s p o n s o r 
kledingplan

Mag elke organisatie/elk bedrijf kledingsponsor 
worden van LRC?
Ja. Weliswaar moet dit wel aan de reglementen amateur-
voetbal van de KNVB voldoen en aan de statuten van de 
vereniging LRC.

Voorbeeld: Sponsoring mag o.a. niet in strijd zijn met de 
wet, de openbare orde of de goede zeden. Denk hierbij 
aan shirtsponsoring van een biermerk bij de pupillen. 

Ik sponsor met mijn bedrijf het team van mijn kind. 
Verhuist de kleding de volgende jaren mee naar 
andere teams waar mijn kind is ingedeeld?
Nee. De kleding blijft verbonden aan het team vanaf het 
eerste jaar van de overeenkomst.

Voorbeeld: Bakker X heeft een uiting op het shirt van de 
gehele JO9 in jaar 1, dan blijft de kleding de volgende 
jaren (jaar 2 en 3) ook verbonden aan de volledige JO9.

Waarom kunnen de gesponsorde shirts niet mee 
verhuizen naar andere teams?
Kinderen zijn in de groei. Na jarenlange ervaring is er 
een goed beeld welke maten er bij een team horen. 
Hierdoor worden shirts die als naveltruitje of jurk door 
zouden kunnen gaan, tot een minimum beperkt. 

Ik heb een relatie/contactpersoon bij een andere 
kledingfabrikant/kledingleverancier. Mag ik bij 
deze leverancier soortgelijke wedstrijdshirts met 
bedrukking bestellen?
Nee. De vereniging heeft een meerjarige overeenkomst 
getekend met SD Sportswear. Door deze overeenkomst 
zijn wij in staat om de gehele vereniging te voorzien van 
dezelfde wedstrijdtenues. Dit straalt uniformiteit uit.

Wat is de looptijd van de shirtsponsering?
De looptijd is uitsluitend 3 of 6 jaar. 

Ik wil 1 jaar of eenmalig kledingsponsor zijn. Kan dat?
Ja, dat kan. Alleen helaas niet voor de wedstrijdtenues.
Voorbeeld: Voor deze doeleinden is het mogelijk om 
trainingspakken, inloopshirts et cetera te sponsoren. 

Wat is de uiterste datum om shirtsponsor te worden?
Uiteraard moeten de nieuwe tenues geleverd worden 
voor aanvang van seizoen 2022/2023. Hierdoor zullen 
de sponsorovereenkomsten uiterlijk 21 maart 2022 
getekend moeten zijn.

Wanneer moet ik de factuur betalen?
Uiterlijk 21 maart 2022 moet de factuur betaald en 
moeten wij het bedrag dus binnen hebben.

Kan ik alle termijnen ook ineens betalen?
Jazeker. Wel zo makkelijk. Gedurende de looptijd geen 
omkijken naar de financiële afhandeling. Geef dit tijdig aan.

Overige vragen?
Stuur een e-mail naar info@bclrc.nl
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