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V.V. De Meern kledinglijn 

Introductie 

Na een uitgebreide selectie, waarbij we met meer dan 20 leveranciers hebben gesproken, hebben we voor 
Quick als leverancier van onze kledinglijn gekozen. Onder andere om de volgende redenen: 

• een A-merk dat qua kwaliteit en uitstraling bij de vereniging past 
• kledinglijn zo volledig mogelijk in de clubkleuren oranje en zwart 
• goede prijs/kwaliteit verhouding 
• continuïteit van de kledinglijn 

We hebben met Quick een partner gevonden die de wensen van de vereniging voor lange tijd goed moet 
kunnen invullen. In dit document wordt de nodige achtergrond en praktische informatie gegeven. 

Kledinglijn 

Er zijn aparte brochures beschikbaar met afbeeldingen en prijzen van de kledinglijn en accessoires. De 
kledinglijn bestaat zoveel mogelijk uit de clubkleuren oranje en zwart. Dit geldt ook voor de merktekens en 
accenten van de leverancier. 

 

 
 

wedstrijdshirt wedstrijdbroekje kousen 

Kledingmodel 

Kledingmodel 

Kleding wordt zo veel mogelijk eigendom van spelers. Raakt kleding vermist of beschadigd dan is de speler 
zelf verantwoordelijk voor vervanging of reparatie en kan dit niet op de vereniging afgewimpeld worden. 
Dat scheelt veel discussie, werk en kosten. 
 
Wedstrijdshirts worden bedrukt met sponsor logo's, zijn eigendom van de vereniging en worden door de 
vereniging beheerd. Alle overige kleding en sporttassen worden niet bedrukt met een sponsor logo, maar 
bestaan uit een uniforme V.V. De Meern kledinglijn die voor alle spelers en alle teams hetzelfde is. 
 
Gesponsorde kleding (behalve wedstrijdshirts) en gesponsorde sporttassen worden eigendom van spelers 
zodat de vereniging niet met het beheer te maken heeft. Gaan spelers een volgend seizoen naar een ander 
team dan geeft dat geen problemen, alle spelers hebben dezelfde kleding en geen andere sponsor logo's. 

Senioren teams 

Bij senioren teams schuiven spelers niet elk jaar door naar andere teams. Hier zou je in principe nog een 
sponsor logo op kleding kunnen zetten. We hebben hier uitgebreid naar gekeken en uiteindelijk besloten 
dit niet te doen. Redenen daarvoor zijn onder andere één uniforme kledinglijn voor de hele vereniging, 
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geen onderscheid tussen jeugd en senioren en een aantal logistieke aspecten rondom voorraden, 
levertijden, bedrukking en kosten. 

  
trainingspak - jasje trainingspak - broek 

Sponsoring 

Belastingvoordeel 

Sponsoren kunnen de btw verrekenen en uitgaven aftrekken van de vennootschapsbelasting dan wel de 
inkomstenbelasting. De netto kosten zijn voor sponsoren daardoor zo'n 35% tot 60% lager. Dit is uiteraard 
zeer aantrekkelijk en wij hopen dat sponsoren mede daarom teams helpen bij de aanschaf van kleding, niet 
alleen wedstrijdshirts, maar ook andere kleding. 

Sponsor uiting 

Afgezien van wedstrijdshirts komt er geen sponsor logo op gesponsorde kleding en sporttassen. We willen 
sponsoren uiteraard wel iets teruggeven voor hun bijdrage. Sponsoren krijgen daarom de keuze uit 
(bedragen ex btw): 

1. advertentie op het LCD-scherm in de kantine (elke cyclus tonen = € 750) 
2. advertentie in clubblad TeamGeest (1/4 A4 = € 200, 1/8 A4 = € 100), verschijnt 4x per jaar 
3. advertentie in clubblad WedstrijdKrant (1/4 A4 = € 500, 1/8 A4 = € 250), verschijnt 20x-25x per jaar 
4. lidmaatschap van Business Club Leidsche Rijn (1 persoon = € 350, 2 personen = € 500) 

Voor het bedrag dat aan kleding (uitgezonderd wedstrijdtenues) gesponsord wordt kan uit bovenstaande 
mogelijkheden gekozen worden. Een en ander mag ook gecombineerd worden, bijvoorbeeld meerdere 
advertenties. 
 
Het is wellicht even wennen, maar met deze mogelijkheden krijgt de sponsor meer aandacht. Een 
advertentie op het LCD-scherm bijvoorbeeld wordt 7 dagen per week door de vele bezoekers van ons 
clubgebouw gezien, een sponsor logo op kleding eens per week door een handjevol toeschouwers. Een 
advertentie kan ook meer informatie bevatten dan een logo op kleding. Wij realiseren ons echter dat het 
wellicht minder tastbaar is en anders voelt. 
 
Looptijd 
 
Kleding sponsoring heeft een looptijd van 3 jaar. De kleding wordt in ieder geval 3 jaar gebruikt, maar vaak 
ook langer. Het bedrag voor advertenties en/of business club lidmaatschap dient binnen 3 jaar gebruikt te 
worden. 

Gedeeltelijke sponsoring 
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Behalve bij wedstrijdshirts is het ook mogelijk dat een sponsor een deel van de kosten bijdraagt en de 
spelers de rest. Ook kunnen meerdere sponsoren gezamenlijk sponsoren. Het kledingmodel geeft meer 
flexibiliteit en meer mogelijkheden voor sponsoren die alleen kleinere bedragen kunnen of willen bijdragen. 

Eigendom 

Voor alle duidelijkheid vermelden we nog maar eens dat sponsoren geen eigenaar van de kleding worden. 
Net zo als sponsoren van een wedstrijdbal geen eigenaar van de wedstrijdbal worden of sponsoren met 
een reclamebord geen eigenaar van het reclamebord worden. 

Offerte en bestellen 

Sponsoren kunnen bij de kleding commissie (kleding@vvdemeern.nl) terecht voor informatie, offerte en 
bestellingen. 

Levering 

Gesponsorde kleding heeft een levertijd van 1 tot 2 weken.  

  
rugtas (pupillen) sporttas (junioren / senioren) 

Kledinglijn verplicht 

Kledinglijn verplicht 

Wedstrijden mogen alleen gespeeld worden in de door de vereniging vastgestelde wedstrijdkleding. In het 
huishoudelijk reglement van de vereniging is echter ook opgenomen dat alle overige kleding die door teams 
wordt aangeschaft en in clubverband wordt gedragen a) de door de vereniging vastgestelde kledinglijn 
dient te zijn en b) via de vereniging aangeschaft dient te worden. Het is ook niet toegestaan de kleding 
elders te bedrukken. 
 
Individuele spelers zijn echter wel vrij om, afgezien van wedstrijdkleding, elders aangeschafte kleding te 
dragen. Dit moet overigens wel echt een individuele keuze zijn, een team kan niet elders kleding 
aanschaffen onder het mom dat de spelers dit allemaal individueel gedaan hebben. 

Er zijn twee belangrijke redenen voor deze verplichting: 

1. We willen als vereniging een uniforme herkenbare kledinglijn en niet een ratjetoe aan allerlei 
verschillende kleding. Dit vanwege de identiteit, imago en uitstraling van de vereniging.  

2. We kunnen als vereniging een hoge korting en andere voordelen bedingen bij de kleding leverancier. 
Dit voordeel is misschien niet goed zichtbaar voor leden, maar zonder dit voordeel zou de contributie 
en/of de prijzen van kleding omhoog moeten. 

Het is op internet vaak mogelijk kleding voordelig aan te schaffen. De V.V. De Meern kledinglijn is echter 
heel redelijk geprijsd en heeft een goede prijs/kwaliteit verhouding.  

mailto:kleding@vvdemeern.nl
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Sancties 

We hebben in het verleden helaas te maken gehad met teams die het individuele belang boven het 
verenigingsbelang stelden en toch elders kleding aanschaften of lieten bedrukken. Dat leidde vaak tot 
vervelende discussies en de vereniging had geen duidelijk sanctie beleid. Vandaar dat de volgende sancties 
zijn ingevoerd: 

1. eerst overtreding binnen een seizoen: € 50 boete 
2. tweede overtreding binnen een seizoen: € 50 boete 
3. derde overtreding binnen een seizoen: € 50 boete en terugtrekking uit de competitie 

Het elders aanschaffen of bedrukken van kleding door teams wordt niet gedoogd. Overweeg je toch elders 
kleding aan te schaffen en heb je twijfel of dat kan? Neem dan vooraf contact op met de kleding commissie. 

Keepers 

Keepers 

Zowel spelers als keepers zijn verplicht tijdens wedstrijden de V.V. De Meern kledinglijn te dragen. Het zou 
ook niet correct richting sponsoren zijn als keepers een ander shirt zouden dragen. De enige uitzondering is 
als een scheidsrechter een keeper vraagt een ander tenue te dragen omdat het normale keeperstenue 
onvoldoende afwijkt van het tenue van de tegenstander. 
 
Keepers kunnen kiezen uit gele of blauwe tenues. Keepersbroekjes en keeperskousen zijn via de webshop 
te bestellen. Keepersshirts zijn in verband met het sponsor logo alleen via de kleding commissie te 
bestellen. 
 
Het is keepers toegestaan het normale zwarte broekje en de normale zwarte kousen te dragen. Het is het 
uiteraard wel mooier om broekje en kousen van dezelfde kleur als het shirt te gebruiken. 

 

 
 

keepersshirt keepersbroekje kousen 
   

Bestellen en leveren 

Webshop 

Wedstrijdbroekjes, wedstrijdkousen en trainingskousen kunnen alleen in het clubgebouw worden 
aangeschaft, overige kleding alleen via de webshop. 
 
Leden kunnen kleding bestellen via de webshop vvdemeern.voetbalstraat.nl. Levering kan naar het 
huisadres (€ 3.95 verzendkosten) of gratis via de vereniging. Bestellingen naar het huisadres worden binnen 
3 of 4 werkdagen geleverd. 

http://vvdemeern.q-teamwearshop.nl/
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Bestellingen via de vereniging die voor maandag 12:00 uur geplaatst zijn kunnen op zaterdag opgehaald 
worden in de uitgifte ruimte in het clubgebouw. Op donderdag of vrijdag ontvangt de besteller een email 
van verzending naar de vereniging. Op vertoon van de email met de bestelling of de email met de 
verzending kan de kleding opgehaald worden. 
 
Betalen in de webshop kan met iDeal of creditcard. De webshop is alleen voor individuele leden, sponsoren 
bestellen via de kleding commissie. 

Broekjes en kousen 

In de uitgifte ruimte in het clubgebouw kunnen op zaterdagen uit voorraad broekjes en kousen worden 
gekocht. Broekjes en kousen kunnen dus gelijk worden meegenomen. 

Passen 

In de uitgifte ruimte in het clubgebouw hebben we paskleding. Leden en teams kunnen hier op zaterdagen 
kleding voor de juiste maat passen. Teams kunnen eventueel ook een afspraak voor een andere dag maken. 

Maten 

Quick heeft junior en senior maten, let hier op bij het bestellen. De junior maten XS tm XL zijn kindermaten 
(128-176). De maten vallen soms wat anders uit dan gangbare confectiematen, wij raden iedereen daarom 
sterk aan kleding te passen alvorens die te bestellen. 
 
Ruilen of retourneren 

Vanwege bedrukking (V.V. De Meern badge en logo en eventueel initialen) kan kleding door Quick niet 
geruild of geretourneerd worden. Zorg dus dat je de kleding vooraf past en de juiste maat bestelt. Stuur 
geen kleding terug naar Quick (Kogros), dat ben je verzendkosten kwijt en Quick kan er waarschijnlijk niets 
mee. 

Mochten er problemen zijn met bestelde kleding kom dan op zaterdag langs in de uitgifte ruimte. Wij kijken 
dan wat we kunnen doen. Mocht er bij Quick iets fout gegaan zijn dan sturen wij op onze kosten de kleding 
retour naar Quick. Kleding zonder initialen kunnen wij, in tegenstelling tot Quick, vaak nog wel ruilen. 

  
sweater trainingsbroek 

Wedstrijdkleding 

Broekjes en kousen 
 
Volgens de spelregels en verenigingsregels mogen tijdens wedstrijden alleen wedstrijdbroekjes en 
wedstrijdkousen gedragen worden. Het is niet toegestaan bijvoorbeeld broekjes van trainingssets of 
trainingskousen te gebruiken. 



 

- 6 - 
 

Materiaal om kousen 

Volgens de spelregels moet alle materiaal wat om de kousen heen gedaan wordt (tape, bandjes, etc.) 
dezelfde kleur als het onderliggende gedeelte van de kousen hebben. In ons geval dus zwart. Vandaar dat 
we op zaterdagen in de uitgifte ruimte zwarte klittenbandjes verkopen. 

Reserve tenues 

Wedstrijdtenues moeten volgens de spelregels onderscheidend zijn. Bij lagere teams is het voldoende dat 
de shirts van beide teams niet dezelfde kleur hebben. Bij lagere teams moet het thuisteam indien nodig in 
een ander kleur shirt spelen. De vereniging heeft reserve shirts beschikbaar, deze kunnen in de uitgifte 
ruimte opgehaald worden. Deze shirts moeten op dinsdagavond tussen 19.30 en 20.00 uur gewassen 
teruggebracht worden. 
 
Bij de hoogste niveaus bij de jeugd (eredivisie, 1e divisie) en senioren (eredivisie tot en met hoofdklasse) 
gelden andere regels. Hier dient het uitteam in plaats van het thuisteam indien nodig in een ander tenue te 
spelen en hier moeten naast shirts ook broekjes en kousen een andere kleur hebben. Vandaar dat in de 
kledinglijn oranje broekjes en oranje kousen opgenomen zijn. 
 
De regel is dus zoveel mogelijk in het normale wedstrijdtenue te spelen en alleen als het vereist is in 
reserve tenues. 

  
coachjas polo 

Wasvoorschrift 

Om zo lang mogelijk plezier van de kleding te hebben wijzen wij iedereen op de wasvoorschriften: 

1. Vochtige kleding niet in een tas of andere afgesloten ruimte laten liggen, dan kan het "weer" in de 
kleding komen en die vlekken zijn moeilijk of niet te verwijderen. 

2. Bij voorkeur verschillende kleuren apart wassen om verkleuring te voorkomen. 
3. Kleding maximaal op 40 graden wassen. 
4. Bedrukking niet strijken. 
5. Kleding niet in de wasdroger. 

Deze wasvoorschriften gelden voor synthetische sportkleding van alle merken en Quick is daarop geen 
uitzondering. De meeste wasdrogers drogen kleding op een temperatuur van 70 tot 80 graden. Bij 
dergelijke temperaturen krimpt de kleding en aangezien de bedrukking niet meekrimpt kan deze 
vervormen, barsten of loslaten. Met name kousen kunnen behoorlijk krimpen in de wasdroger en hun 
elasticiteit verliezen. 

Garantie op de kleding en de bedrukking vervalt als de wasvoorschriften niet opgevolgd zijn. 
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Diversen 

Rugnummers 

Wedstrijdshirts worden van rugnummers voorzien.  

Sponsor logo's 

We drukken sponsor logo's op wedstrijdshirts alleen in het zwart. Daar zijn een aantal redenen voor: 

1. We hebben veel moeite gedaan de kledinglijn geheel in het oranje en zwart te krijgen (Quick accenten 
die normaal wit zijn, zijn speciaal voor ons aangepast). Logo's in andere kleuren zou daar afbreuk aan 
doen. 

2. Logo's in allerlei kleuren is niet fraai en doet afbreuk aan de herkenbaarheid en uniformiteit van de 
kledinglijn. 

3. Logo's in meerdere kleuren zijn veel duurder en kwalitatief minder. 

Initialen 

Kleding en sporttassen kunnen optioneel van initialen (jeugd) of nummers (senioren) voorzien worden. 
Initialen zijn 2 of 3 hoofdletters. Initialen of nummers zijn enerzijds fraai en anderzijds handig om de kleding 
of sporttas te kunnen onderscheiden.  

Korte mouwen 

Wedstrijdshirts met korte mouwen kunnen besteld worden (per team). Levertijd 2 maanden. 

Meisjes/dames snit 

Wedstrijdshirts in meisjes/dames snit kunnen besteld worden (per team). Levertijd 2 maanden. 

Continuiteit 

De kledinglijn van Quick is "eeuwig" leverbaar. Quick verandert de kledinglijn niet om de paar jaar zoals de 
meeste leveranciers. Als na een paar jaar in een team kleding aangevuld of vervangen moet worden dan 
kan dat en lopen alle spelers dus nog steeds in dezelfde kleding.  

Aanvullen 

Als spelers in een nieuw seizoen naar andere teams doorschuiven dan zou het kunnen dat een deel van de 
spelers bijvoorbeeld een trainingspak heeft en een deel niet. Hopelijk wordt dan een sponsor gevonden 
voor de spelers die nog geen trainingspak hebben. De betreffende spelers kunnen ook zelf een trainingspak 
aanschaffen om toch met het hele team er goed bij te lopen en een mooie uitstraling te hebben. 
 

 

 
 

trainingsset - shirt trainingsset - broekje kousen 
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Jeugd selectie teams 

Jeugd selectie teams 

We vinden dat jeugd selectie teams die op een hoog niveau spelen er in ieder geval bij wedstrijden 
representatief bij moeten lopen. Vandaar dat is besloten dat spelers van middenbouw en bovenbouw 
selectie teams naast een wedstrijdbroekje en wedstrijdkousen ook een trainingspak en sporttas dienen aan 
te schaffen. Sponsoren kunnen uiteraard een bijdrage doen zodat de kosten voor spelers lager zijn. 

Het staat de selectie teams vrij bijvoorbeeld ook trainingskleding, sweaters en/of polo's aan te schaffen, dit 
is echter geen verplichting. 

 
 

klittenbandjes aanvoerdersband 

Tenslotte 

Uitgifte ruimte 

In de uitgifte ruimte in het clubgebouw kunnen leden op zaterdagen terecht voor kleding passen, broekjes 
en kousen kopen, bestellingen afhalen en retourneren bij problemen. Dit kan tijdens de uren van het 
wedstrijdprogramma, tot uiterlijk 15.00 uur. Mocht het clubgebouw gesloten zijn (geen 
wedstrijdprogramma of een algehele afgelasting) dan is dit mogelijk op de volgende dinsdagavond van 
19.00 - 20.00 uur. 

Vragen? 

Wij hopen dat met deze informatie alles duidelijk is. Mochten er toch nog vragen zijn neem dan contact op 
met de kleding commissie via kleding@vvdemeern.nl. 
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