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Korte schets oude situatie

● Bruikleen wedstrijdtenue (€ 20,00 per jaar, shirt, broek, kous) in teamtas samen met 

trainingspak voor trainer

● Bruikleen selectiepakket (€ 80,00 per jaar, trainingstenue, trainingpak, polo, 

presentatiepak, winterjas)

● Voordelen: altijd een passend tenue/selectiepakket, niet nieuw kopen

● Nadelen: slechte levertijden Kelme, niet altijd nieuwe kleding



Nieuwe kleding vanaf seizoen 2019-2020: STANNO 
ism Sportpaleis

Wedstrijdshirt - broek - kous

Te koop op de club: € 50,00 (€ 32,55 - € 9,50 - € 7,95)

Keepertenue junior € 50,00 (€ 23,55 - € 18,50 - € 7,95)

Keepertenue senior* € 52,50 (€ 25,05 - € 18,50 - € 7,95)

Te koop op de club

*senior is vanaf maat S



Sponsoren?

Op dit moment hoofdsponsor voor de zaterdag 1: 

Touber blijft de komende 3 jaar sponsor.



Sponsoren?

Op dit moment 2 sponsoren voor de hele vereniging: 

Saporito is de komende 6 seizoenen sponsor op de rug van het nieuwe shirt.



Sponsoren?

Pallas Athene is de komende 6 seizoenen sponsor

op de mouwen van het nieuwe shirt.



Teamsponsor worden?

Wilt u als ouder met uw bedrijf het team van uw zoon sponsoren en op het 
wedstrijdtenue staan?

Dat kan, u koopt dan voor het team de wedstrijdshirts die bedrukt worden met uw logo. 
De shirts blijven van u en u bent dan twee jaar lang de sponsor van het team. 

De club krijgt daarnaast een bijdrage van € 200,00 per jaar en u wordt lid van de business 
club van Waterwijk. De bijdrage voor de club wordt besteed aan de breedtesport.

Na deze 2 jaar mogen deze shirts niet meer gebruikt worden.



Teamsponsor worden?

Wilt u meer sponsoren dan alleen het wedstrijdtenue?

U kunt ook het trainingstenue sponsoren volgens hetzelfde principe (u koopt de shirts, 
stelt ze beschikbaar aan de teamleden en de club ontvangt 2 x 200,00).

Wilt u zowel het  wedstrijdtenue als het trainingstenue sponsoren? Dan is de bijdrage € 
350,00 per jaar.

Natuurlijk kunt u ook sponsoren dmv uw logo op een trainingspak / trainingstenue. Ook 
dit is bij Waterwijk te koop.



Wat is de Waterwijk collectie / het selectiepakket?



Wat is de Waterwijk collectie?

Breedtesport teams, shirt heeft geen nummer
Zaterdag 1 heeft op de voorzijde nog sponsoring van Hoofdsponsor Touber



Wat is de Waterwijk collectie?

Keeperstenue. Shirt is bedrukt met het Waterwijk logo, prijs is zonder nummer



Wat is de Waterwijk collectie / het selectiepakket?

Trainingstenue, shirt is bedrukt met Waterwijk logo, prijs is zonder nummer



Wat is de Waterwijk collectie / het selectiepakket?

Trainingstenue winter. Trui is bedrukt met het logo ‘ASC Waterwijk, 
                                                                  est. 1984’



Wat is de Waterwijk collectie / het selectiepakket?

Presentatiepak. Shirt is bedrukt met Waterwijk logo, hoody is bedrukt met het logo ‘ASC Waterwijk 
                                                                                                             est. 1984’



Wat is de Waterwijk collectie / het selectiepakket?

Links regenjas, rechts winterjas. Beide bedrukt met het logo ‘ASC Waterwijk 
                                                                                  est. 1984’



En de trainers dan?

Voor elk team is er voor 1 trainer per team een trainingspak (korenblauwe hoodie met 

donkerblauwe broek) beschikbaar.



Hoe bestellen?

1. Wedstrijdtenue (shirt, broek, kous) wordt besteld door Waterwijk en is vanaf juli te 

koop in de kantine.

2. Pasmaten zijn beschikbaar

3. Selectiepakketten: nadat bekend is wie er in de selectie zit, komen er pasavonden 

per categorie. Bij bestelling moet afgerekend worden, levering is 1 a 2 weken 

daarna.

Iets van wedstrijdtenue nabestellen of trainingspakken kopen voor het team?

In de kantine bestellen, vooraf betalen, levering na 1 a 2 weken.


