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Agendapunt 8 – Algemene Ledenvergadering v.v. Sliedrecht  

Vrijdag 26 augustus 2016  

  

  

Voorstel ledenvergadering Kleding leaseplan   

  

  

In opdracht van het bestuur heeft de sponsorcommissie een concept kleding leaseplan opgesteld. In 

deze vergadering willen wij dat toelichten en uw meningen horen. In de november algemene 

ledenvergadering willen we dan tot formele besluitvorming overgaan.  

  

Het doel is dat wij als vereniging allemaal met hetzelfde tenue komen te lopen met allemaal dezelfde 

sponsor(s) er op waarvan de belangrijkste een sociaal/maatschappelijke organisatie is.  

  

Als voetbalvereniging streven wij er naar om alle elftallen/teams er representatief uit te laten zien. Tot 

op heden was dit gedeeltelijk mogelijk omdat sponsors bereid waren de kleding van onze 

teams/elftallen te sponsoren.  

  

Door de huidige economische omstandigheden is echter gebleken dat het steeds moeilijker wordt om 

voldoende kledingsponsors te vinden. Het bestuur is op dit moment dan ook niet meer in staat om op 

een adequate wijze in de kleding voor alle elftallen/teams te voorzien.   

  

Gezien het feit dat wij als bestuur vinden dat de gehele vereniging een representatieve uitstraling 

moet hebben, stellen wij dit plan voor.  

  

Het is binnen sportverenigingen niet ongebruikelijk dat de leden zelf een bijdrage leveren voor hun 

sportkleding. Om te kunnen voldoen aan ons uitgangspunt dat alle elftallen/teams er representatief uit 

moeten zien heeft het bestuur tot een beleidswijziging besloten.   

Het betreft hier in eerste instantie het shirt en de broek(tenue).   

  

Voordelen:   

-De vereniging verstrekt aan het begin van het seizoen aan alle teams/elftallen die dat nodig 

hebben/aan de beurt zijn, een representatief tenue.   

-Alle elftallen/teams zien er altijd representatief uit.   

-De elftallen/teams worden voorzien van dezelfde kwalitatief hoogwaardige kleding.   

-De vereniging draagt zorg voor de aankoop en verstrekking van de kleding. 

 Is de kleding stuk of te klein geworden dan wordt zij door de vereniging vervangen.   

-Doordat de kleding in grote aantallen wordt ingekocht valt er een (hoge) korting te bedingen 

en worden de kosten voor de vereniging verlaagd.  

  

Nadelen:   

-Er moet door de sportende leden een bijdrage voor de kleding worden betaald van  

 EUR 2 per maand. Het tenue blijf eigendom van de vereniging.   

-Ieder jaar moet alles gecheckt worden.   

-De vereniging moet een eigen voorraad kleding aanhouden   

   

Aangezien wij als vereniging eerst een fonds moeten vormen waaruit e.e.a. moet worden betaald, 

stellen wij voor om dit in te laten gaan op 1 januari 2017.  Het fonds krijgt naast bijdrage vanuit de 

leden bijdragen vanuit sponsors die via diverse uitingen in de kantine en op het complex daar reclame 

voor terugkrijgen.  

De eerste kleding kan dan voor het begin van het seizoen 2017-2018 worden aangeschaft.  

Het aanschaffen zal, in verband met de kosten, gefaseerd worden ingevoerd: van oud naar nieuw.   

  


