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Situatie per 30/6/2019 - 1
• Aanschafprijs tenues lag 

afgelopen jaren hoog 
– Eur 35,95 voor shirt, later 

Eur 20,99

• 7 van de 24 teams hebben 
sponsor die voorzien in 
tenues voor de spelers

• Veel wisselende tenues
• Contract met Sport Sportief 

is opgezegd (vorig jaar)
• Goede onderhandelingen 

met diverse partijen, 
Uhlsport prijstechnisch en 
kwalitatief de beste optie

• Transparante condities 
tegen een zeer goede prijs
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Diezelfde 
bal online



Situatie per 30/6/2019 - 2

• Prijzen per tenue 
hierdoor fors 
gedaald 
– Prijzen per 

individu/team fors 
lager

– Aantrekkelijker voor 
kleinere sponsoren

• Eenheid van tenue 
blijft echter wel 
een vraagstuk

• Veel tenues 
gedateerd en aan 
vervanging toe

Oprichting van een 
kledingfonds geeft 

veel voordelen



Optie: het oprichten kledingfonds

Voordelen:
• Lage kosten voor de 

leden/altijd juiste maat
• Eenheid van uitstraling
• Meer grip op 

vervangingscyclus
• Kosten lokale sponsoring 

zeer laag (en daarmee 
aantrekkelijk)

Nadelen (vereniging):
• Voorfinanciering
• Vrijwilligers voor 

kledingfonds werven

• Veel verenigingen zijn ons 
al voorgegaan en hebben 
een kledingfonds 
opgericht



Uitwerking & Voorwaarden

• Kledingfonds puur gericht op teams die geen 
(kleding) sponsor hebben: lage prijs voor spelers 
en sponsoren

• 24 teams in totaal, 7 teams hebben sponsor, deze 
laatste zijn dan uitgesloten voor betaling aan het 
kledingfonds
– Eur 20 per jaar voor Senioren en junioren t/m O15
– Eur 15 per jaar voor jeugdspelers tot O15

• Vereniging zorgt voor een tenue 
– in de juiste maat: belangrijk voor juist de jeugdspelers
– Speler kan tussentijds een tenue in andere maat aanvragen
– Tenue is stuk (buiten schuld speler om): vereniging zorgt 

voor vervanging



Uitwerking & Voorwaarden

• Iedere 2 jaar een set nieuwe sokken
• Tenues blijven eigendom van de vereniging
• Gesponsorde teams hoeven geen bijdrage aan 

kledingfonds te doen
– Sponsor betaald de kleding van het desbetreffende team 

voor periode van 3 jaar
– Bedragen voor sponsoring liggen laag: aantrekkelijk voor 

kleine bedrijven om hieraan mee te doen

• Samenwerking met Uhlsport heeft veel pluspunten:
– Hoogwaardige kwaliteit tegen een zeer aantrekkelijke prijs
– Hoge mate van flexibiliteit in aanschaf van additionele 

materialen zoals een trainingspak voor een zeer lage prijs: 
Eur 30,82 voor een trainingspak voor senioren



Het nieuwe tenue



Het nieuwe tenue



Materialen buiten kledingfonds
Zoals trainingspakken, polo’s, ZIP-tops, thermoshirts:
• Te bestellen via de website (ca. 4 weken levertijd)
• Af te rekenen via pin in ZCFC kantine
• Prijzen zijn inclusief bedrukking ZCFC logo



Kledingfonds, de meningen van 
onze leden
• Enquête, 83 respondenten



Kledingfonds, de meningen van 
onze leden - reacties



Kledingfonds, de meningen van 
onze leden



Kledingfonds, de meningen van 
onze leden
• Enquête met 83 respondenten



Kledingfonds, de meningen van 
onze leden
• Enquête met 83 respondenten



Uitwerking Financieel
• Formule: 

– #spelers per niet gesponsord team x 
kostprijstenue – 1 speler + 1x kostprijs tenue 
keeper (deze ligt nl hoger)

• Bijdrage kledingfonds 1e jaar: Eur 4.590
• Kosten tenues (3 jaar): Eur 6.907,28
• Ca. 25% verlies/schade

(opnieuw aanschaffen) Eur 1.726
• Additionele tenues (maten) Eur 2.500



Als de leden hiermee akkoord
gaan…
• Opstarten inventarisatie maten deelnemende teams
• Korte mouwen is mogelijk, maar alleen voor hele team

– NB: Thermoshirts zitten niet in kledingfonds

• Bestellen materialen (ca. 4 weken levertijd)
• Bedrukken materialen (ZCFC logo)
• Betaling kledingfonds deelnemende teams gelijk met 

contributie-inning (okt)
• Uitgifte tenues per team medio oktober

– Via trainers

• Uitgifte additionele bestellingen (privé) medio oktober 
in kantine ZCFC. Betalingen alleen per pin.

• Einde seizoen: alle materialen compleet via trainer 
weer bij ZCFC inleveren






