
Kledingleaseplan vv RSC 
 
 
Steeds meer clubs om ons heen zijn overgegaan op het zogeheten kledingleaseplan. Wij 
hebben onderzocht of het kledingleaseplan ook wat voor RSC is. Uit de ingewonnen 
informatie bij zowel andere clubs als onze kledingleverancier blijkt het, voor zowel de club 
RSC als haar spelende leden, een prima plan te zijn. Het kledingleaseplan is door ons als 
agendapunt ingebracht en behandeld tijdens de algemene ledenvergaderingen van maandag 
9 juli jl 2012 en 29 oktober 2012. 
 
Instemming kledingleaseplan 
Tijdens de laatste ledenvergadering is het plan met enthousiasme ontvangen door het 
overgrote deel van de aanwezige leden. Hierop volgend is tevens voor invoering van het 
kledingleaseplan gestemd. De daarvoor noodzakelijke contributieverhoging van € 20,=/jaar is 
op de algemene ledenvergadering van 29 oktober definitief vastgesteld en zal per 1 januari 
2013 worden doorgevoerd. Alle spelende leden van RSC spelen door invoering van het 
kledingplan m.i.v. het seizoen 2013-2014 in een nieuw tenue. 
 
Informatiestand kledingleaseplan tijdens jeugdvoetbaldag 
Op 14 oktober 2012, tijdens de jeugdvoetbaldag, stond er een informatiestand bij de kantine 
waar u als (jeugd)lid en/of ouder informatie kon inwinnen over het kledingleaseplan. Leden 
van de sponsorcommissie gaven hier tekst en uitleg inzake het kledingleaseplan. 
 
Toelichting kledingleaseplan 

RSC schaft voorafgaand aan het seizoen 2013-2014 voor een periode van vier jaar een 
compleet wedstrijdtenue aan voor alle spelende leden. Vervolgens leasen (huren) de leden 
op hun beurt de kleding van de club. De huur van de kleding wordt voor de leden 
doorberekend in een  contributieverhoging. Afgaande op de prijs die RSC is overeengekomen 
met de kledingleverancier, wordt de nader te bepalen contributieverhoging vastgesteld. Na de 
vooraf ingecalculeerde afschrijving op het tenue van 4 jaar zal RSC voor al haar spelende 
leden, m.i.v. het seizoen 2017-2018, overgaan op de aanschaf van een nieuw wedstrijdtenue 
cq kledinglijn.  
 
Voordelen kledingleaseplan 

 In de toekomst krijgen niet alleen de selectieteams met enige regelmaat (om de vier 
jaar) een nieuw tenue, maar geldt dit ook voor de lagere elftallen en de allerkleinste 
pupillen. Er is geen onderscheid meer (gelijkheidsprincipe voor alle RSC-leden). 

 De uitstraling van onze vereniging krijgt een enorme boost doordat alle teams van 
RSC in dezelfde kledinglijn hun opwachting maken. 

 De prijs van de kleding daalt t.o.v. de huidige situatie. Doordat de club voor de totale 
vereniging alle kleding in één keer afneemt, kunnen scherpere prijzen worden 
bedongen. Uiteraard profiteren de spelende leden hier weer van. Bedenk bijv. dat we 
nu al € 10,- moeten vragen voor een paar logokousen en dat RSC in het 
kledingleaseplan voornemens is om na twee jaar alle kousen te vervangen voor een 
paar nieuwe kousen. 

 Leden hoeven zelf geen wedstrijdtenue meer aan te schaffen. Ook niet wanneer er 
geen  shirtsponsor is, zijn de RSC-leden verzekerd van een nieuw wedstrijdtenue, 
iedere vier jaar. 

 Alle spelende leden krijgen, jaarlijks, voorafgaand aan het nieuwe seizoen; 
*een waardebon van  € 10,-- van Schuurman Schoenen (Denekamp/Oldenzaal) 
*een waardebon van  € 10,-- van Intersport Megastore (Hengelo) 

 Mogelijkheid tot aanschaf van RSC-artikelen via een digitale clubshop (t.z.t. via 
www.rscrossum.nl)  

 Het kledingbeleid is beter gestructureerd en beheersbaarder. 

 De uniforme en professionele uitstraling van RSC-tenues heeft een positieve(re) 
uitwerking op de (shirt)sponsorwerving. 

 
Het wedstrijdtenue (merk JAKO) ziet er als volgt uit: 

- shirt met lange mouw, voorzien van RSC logo en rugnummer 
- short met binnenbroek, voorzien van nummer 

http://www.rscrossum.nl/


- logokousen (twee paar per vier jaar) 
- per team keepershirt lange mouw voorzien van RSC logo en rugnummer en 

keepershort voorzien van nummer 
 

We vertrouwen erop dat we u met deze beknopte uiteenzetting een goed beeld hebben 
gegeven over het kledingleaseplan waar wij als sponsorcommissie, maar ook het 
hoofdbestuur erg enthousiast over zijn. 
 
Wij danken u voor uw vertrouwen en steun. 
 
Hoofdbestuur en Sponsorcommissie vv RSC 

 
 


