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Welkom IVV Landsmeer 

IVV-leden, van harte welkom!  

Vanaf 1 juli a.s. is SPORT 2000 Banne Sports de nieuwe kledingle-

verancier van voetbalclub IVV in Landsmeer. 

Samen met voetbalmerk JAKO zijn wij de komende vier jaar de 

exclusieve leverancier voor alle IVV wedstrijd- en trainingskleding. 

Naast de officiële clubkleding kunnen IVV-leden ook voor voetbal-

schoenen en accessoires bij Banne Sports terecht.  

Omdat wij voor een aantal IVV-leden een nieuw gezicht zijn, stellen 

wij ons in deze nieuwsbrief graag aan jullie voor!  

 

SPORT2000 Banne Sports nieuwe kledingpartner 

Nieuw wedstrijdtenue 

Voor IVV! 

Nu 30% korting  

op clubkleding 

 
Even voorstellen... 
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Even voorstellen... 

Dennis Kos en Phil Janmaat startten in 2013 hun sportzaak in Am-

sterdam-Noord. Wij zijn een winkel voor voetballers, hockeyers, 

hardlopers en indoorsporters van ieder niveau. Banne Sports is 

actief betrokken bij de lokale sport en werkt al jaren nauw samen 

met diverse sportverenigingen en teams in de regio Amsterdam. 

Een persoonlijk advies 

Als zelfstandige sportzaak zijn wij aangesloten bij de internationale 

winkelformule SPORT2000. De organisatie telt ruim 3000 winkels 

in Europa, waarvan 86 winkels in Nederland zijn gevestigd. Wij heb-

ben een uitgebreide collectie sportschoenen en kleding van beken-

de merken als Nike, Adidas, Asics en JAKO. Daarnaast vind je bij 

ons diverse merken die passen bij onze specialisatie op het gebied 

van hockey, indoorsport, voetbal en running. 

Het team van SPORT2000 Banne Sports bestaat uit sportspecialis-

ten met een grote passie voor sport. Van amateur tot eredivisie 

niveau, wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier kan spor-

ten. Wij helpen je daarom graag met een professioneel en persoon-

lijk advies. 

Alles voor voetbal 

Bij Banne Sports heb je keuze uit een ruime voetbalcollectie. Met 

ieder seizoen de nieuwste schoenen van Nike en Adidas en acces-

soires als scheenbeschermers, keepershandschoenen en sokken. 

Ook voor voetbalkleding van Nike, Adidas en JAKO ben je bij ons 

aan het juiste adres! Je kunt voetbalschoenen uitproberen op ons 

testveldje en (club)kleding altijd op je gemak passen. 

De winkel is gevestigd in winkelcentrum Banne Centrum en zes 

dagen per week geopend. Op werkdagen kun je ook ‘s avonds bij 

ons terecht, van maandag tot vrijdag zijn wij altijd tot 19:00 uur 

open! Vanaf Landsmeer is het zo’n vijfminuten rijden. In de parkeer-

garage van dit overdekte winkelcentrum is parkeren het eerste uur 

gratis. Leden van IVV ontvangen 10% korting op de aanschaf van 

voetbalschoenen en accessoires! 

Wij zijn SPORT2000 Banne Sports 

Nieuw wedstrijdtenue voor IVV 

In overleg met de club hebben wij voor een samenwerking met het 

Duitse merk JAKO gekozen. Al jaren werken wij op een prettige 

wijze samen met dit merk dat gespecialiseerd is in teamwear.  

JAKO is o.a. kledingsponsor van SC Heerenveen, Bayer 04 Leverku-

sen en VFB Stuttgart en vanaf 1 juli dus ook voor IVV!  Het nieuwe 

wedstrijdtenue bestaat uit een wit shirt met rode korte mouwen, 

een rood voetbalshort en witte kousen waarin het IVV-logo is gewe-

ven.  Op de borst van het shirt  staat natuurlijk het IVV-logo. 



Nieuwe IVV Clubwebshop 

Exclusief voor IVV-leden is het mogelijk om online kleding, ballen 

en accessoires te bestellen in de nieuwe IVV Clubwebshop. Wil jij je 

naam of nummer op jouw IVV-kleding? Geen probleem, dit is zowel 

online als in onze winkel snel geregeld.  In de winkel hebben wij de 

IVV-clubkleding in voorraad en anders binnen enkele dagen in huis.    

De club ontvangt een bonus over de  waarde van de bestellingen 

die via deze clubwebshop zijn gedaan.  De IVV Clubwebshop is te 

vinden via de button op de IVV website of via  

https://ivvlandsmeer.clubwereld.nl/ 

Bestel ook online jouw IVV-clubkleding en accessoires 

SPECIALE INTRODUCTIE ACTIE 

In de periode van 1 juni t/m 30 juli 2020 is het voor alle leden van 

IVV mogelijk om tegen een speciale introductieprijs een complete 

IVV-outfit te bestellen. Deze set bestaat uit het IVV-wedstrijdtenue, 

een trainingspak en een voetbaltas/rugzak. De prijs voor deze com-

plete set is  € 72,50 (jr) of € 79,50 (sr). Bestel dus in deze periode de 

complete set en profiteer van het extra ledenvoordeel!  

Zie voor meer informatie onze speciale kleding flyer! 

De nieuwe kleding kan gepast worden tijdens de pasdagen bij IVV 

op zaterdag 13 juni en woensdag 17 juni. 

Extra korting op een complete IVV-outfit! 
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Teamsponsoring 

Sponsor een compleet team! 

Wil jij een compleet team sponsoren? Wij regelen het graag! Wij  

bedrukken in eigen beheer alle kleding en tassen met een bedrijfs-

logo, namen en/of nummers. Vraag een vrijblijvende offerte op bij 

ons! 

Covid-19 

Aangepaste werkwijze en openingstijden 

Als gevolg van de uitbraak van het Corona-virus hebben ook wij 

maatregelen moeten treffen in onze winkel. Wij proberen deson-

danks iedereen desondanks zo goed mogelijk van dienst te zijn  en 

vragen uw begrip en medewerking. Gezond blijven is ook team-

sport! 


