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Seizoen 2022-2023 

REGLEMENT KLEDINGPLAN  
v.v. SPARTA NIJKERK 

 
Binnen v.v. Sparta Nijkerk is er de mogelijkheid om kleding te sponsoren voor een 
team.  
 
Dit kan onder de volgende voorwaarden: 
 
- Bij de aanschaf van kleding wordt ten alle tijden bestuur vereniging en/of bestuur 

Businessclub vooraf ingelicht. 
 
- Team kleding voor de wedstrijddag (jas, wedstrijdkleding, trainingspakken, 

presentatiepakken, polo’s en tassen) worden ten alle tijden via en door v.v. Sparta 
Nijkerk besteld. 

  
- Warm loop en trainingskleding inclusief logo van v.v. Sparta Nijkerk wordt ten alle 

tijden via en door v.v. Sparta Nijkerk besteld. 
 
- Warm loop en trainingskleding zonder logo van v.v. Sparta Nijkerk mag door het 

betreffende team zelf worden verzorgd, na eerst zich bij bestuur vereniging/ 
bestuur Businessclub te hebben gemeld, aankoop bij Van Duinkerken. 

 
- Team kleding zonder v.v. Sparta Nijkerk logo mag niet op wedstrijddagen worden 

gedragen. 
 

- Alle kleding en tassen zijn na ondertekening sponsorovereenkomst het bezit van 
v.v. Sparta Nijkerk. 

 

- De door sponsor geleverde kleding proberen we zo veel als mogelijk bij het 
betreffende team of speler van sponsor te houden na het eerste jaar, dit is echter 
geen garantie. 

 

- Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn inclusief bedrukking van 
sponsoruitingen, clublogo en rugnummer tenzij anders vermeld. 

 

Zie voor uitgebreide reglement laatste 2 pagina’s van deze flyer. 
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TENUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Contractduur is 3 jaar, volledige bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst.  
Prijzen zijn op basis van zwarte bedrukking en zijn exclusief BTW. 
*Tot en met de O12 worden er geen rugnummers gehanteerd op de tenues,  
met uitzondering van de selectie teams. 

Tenues Aantal Kosten 

O8 t/m O12* 10  € 600,- 

O13 t/m O19 15 € 900,- 

SENIOREN 18 € 1.100,- 

Euro Short Ladies 

Keeper Tenue Ladies 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wqWiP7FUVF-EkM&tbnid=9qQMYlq8IOmBkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.totaalsport.nl/hockey/4798/stanno-sok-uni-oranje.html&ei=7Gx0U9ODGMG1uATxuIDIDg&bvm=bv.66699033,d.c2E&psig=AFQjCNHyE5yuCp5I96aK5taUXbVuiHi87g&ust=1400225379889569
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PRESENTATIEKLEDING 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Contractduur is 3 jaar, volledige bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst.  
Prijzen zijn op basis van witte bedrukking en zijn exclusief nummering én BTW. 
Valencia Polyester Suit  

Trainingspakken Aantal Kosten 

O8 t/m O12 10  € 600,- 

O13 t/m O19 15 € 900,- 

SENIOREN 18 € 1.100,- 
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PRESENTATIEKLEDING 

 

  
Ground Padded Coach Jacket Ground Softshell Jack 

 
 

  
Valencia Top Round Neck Valencia Polo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contractduur is 3 jaar, volledige bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst.  
Prijzen zijn op basis van witte bedrukking en zijn exclusief BTW. 

 

  

Artikel Aantal Kosten jr. Kosten sr. 

Ground Padded Coach Jacket Per stuk NVT € 75,- 

Ground Softshell Jack Per stuk NVT € 65,- 

Valencia Top Round Neck Per stuk € 45,- € 55,- 

Valencia Polo Per stuk NVT € 37,50 
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TRAININGSKLEDING  
 

  
Valencia shirt Valencia Top Round Neck 

  
  

Valencia shirt Ladies Team TTS Pants 

 
 

Authentic Training Short Uni Sock black 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contractduur is 3 jaar, volledige bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst.  
Prijzen zijn op basis van witte bedrukking en zijn exclusief BTW.   

Artikel Aantal Kosten jr. Kosten sr. 

Valencia shirt Per stuk € 32,50 € 32,50 

Valencia Top Round Neck Per stuk € 47,50 € 52,50 

Valencia shirt Ladies (XS tm XXL) Per stuk NVT  € 32,50 

Valencia TTS Pants Per stuk € 22,50 € 25,- 

Valencia TTS Pants Ladies  
(XS tm XXL) 

Per stuk NVT € 25,- 

Authentic Training Short Per stuk € 17,50 € 20,- 

Uni Sock black Per stuk € 8,- € 8,- 

Team TTS 
Pants Ladies 
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SPORTTASSEN 
 
   

  
Pro Backpack Supreme Pro Bag Supreme 

 

Team Bag Elite 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Contractduur is 3 jaar, volledige bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst.  
Prijzen zijn op basis van witte bedrukking en zijn exclusief BTW. 
 

Sporttassen Aantal Tas Kosten 

O8 t/m O12 10 Backpack € 500,- 

O13 t/m O15  15 Backpack € 700,- 

O16 t/m O19 15 Bag € 700,- 

SENIOREN 18 Bag € 850,- 

Team Bag Elite 1 Team Bag € 37,50 
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SPONSORVOORWAARDEN 
 
- Contractduur is 3 jaar, volledige bedrag te voldoen bij aanvang overeenkomst; 

- Alle tenues worden voorzien van het logo van Van Duinkerken op de rugzijde 

boven het rugnummer; 

- Tot en met de O12 worden er geen rugnummers op de tenues gedrukt. 

- De prijzen zijn op basis van 1 kleurige bedrukking; 

- Trainingspakken zijn exclusief nummering; 

- Tassen zijn inclusief nummering; 

- Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW; 

- Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

 
Bent u geïnteresseerd?  
Dan kunt u contact opnemen met Stichting Business Club v.v. Sparta Nijkerk 
Voor meer informatie klik hier of stuur een mail naar: 
jellejaapvanhoff@businessclubspartanijkerk.nl 
  
 
Jelle Jaap van Hoff 
Coördinator kledingplan  
v.v. Sparta Nijkerk 
  

http://businessclubspartanijkerk.nl/contact/
mailto:jellejaapvanhoff@businessclubspartanijkerk.nl
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REGLEMENT KLEDINGPLAN 
 
Kledingplan 
De v.v. Sparta Nijkerk heeft een kledingplan. Dit kledingplan is door de 
voetbalvereniging Sparta Nijkerk aan de Businessclub Sparta Nijkerk ‘in bruikleen’ 
gegeven. De essentie hiervoor is dat de voetbalvereniging een bedrag in rekening 
brengt bij de spelende leden, de businessclub dit bedrag ontvangt en daarnaast 
sponsoring regelt voor de kleding. Als tegenprestatie dient de businessclub voor alle 
teams zorg te dragen voor representatieve kleding die één keer per drie jaar wordt 
vervangen, tenzij de kleding na die drie jaar nog in goede en representatieve staat is. 
Momenteel heeft Sparta Nijkerk een overeenkomst met Van Duinkerken en 
Deventrade (Hummel/ Stanno) voor de kleding.  
 
Ter beschikking te stellen kleding 
Door de vereniging worden per team basistenues beschikbaar gesteld voor elk 
spelend lid. Deze bestaan uit een shirt, een broek en kousen conform de huisstijl van 
v.v. Sparta Nijkerk. Voor teams vanaf O13 wordt ook een rugnummer op het shirt 
geplaatst. In de contributie is hiervoor een bedrag opgenomen. Dit bedrag wordt 
gepubliceerd op de website. 
De ter beschikking te stellen kledingsets dienen representatief en kwalitatief goed te 
zijn. 
Daarnaast worden door de vereniging per team keeperskleding en per seizoen 1 set 
keepershandschoenen ter beschikking gesteld. Het merk van de handschoenen is 
conform het contract van v.v. Sparta Nijkerk, momenteel Hummel/Stanno. 
In geval van gesponsorde kleding kunnen ook andere kledingsets ter beschikking 
worden gesteld aan een team. Allereerst moet hiervoor uiteraard een sponsor bereid 
zijn om deze kleding te sponsoren. Daarnaast moet ook de vereniging akkoord 
geven op de te sponsoren kleding. Op deze kleding bestaat echter geen recht. 
 
Procedure uitgifte en inname kleding 
De kleding wordt jaarlijks uitgegeven en ingenomen op door het bestuur vastgestelde 
data. De uitgifte geschiedt aan de teamleider. Het aantal uitgegeven sets per soort 
kleding wordt geregistreerd door de kledingcoördinator. Het team en uiteindelijk de 
leider is ervoor verantwoordelijk dat het aantal ter beschikking gestelde sets per soort 
kleding ook weer wordt ingeleverd. Hij zal dus ook van tevoren moeten doorvragen 
aan de speler bij het niet inleveren van alle kleding. 
Hoofdregel: nieuw voor oud, oftewel, iedereen levert alle spullen in. Daarna kan je 
pas nieuwe kleding krijgen. 
In de zomerperiode wordt de kleding gecontroleerd op aantallen en kwaliteit. 
Kleding die is versleten wordt vervangen. Beschadigde kleding wordt hersteld of 
vervangen. Kleine reparaties voeren we op kosten van de v.v. Sparta Nijkerk uit. 
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Aanschaffen en dragen kleding 

• Teamkleding voor de wedstrijddag (jas, wedstrijdkleding, trainingspakken, 

presentatiepakken, polo’s en tassen) en warmloop- en trainingskleding met  

logo van v.v. Sparta Nijkerk worden te allen tijde via en door v.v. Sparta Nijkerk 

besteld. 

• Warmloop en trainingskleding zonder logo van v.v. Sparta Nijkerk mag door het 

betreffende team zelf worden verzorgd, na akkoord via coördinator 

kledingaanschaf en sponsoring.  

• Teamkleding (bijv. inloopshirts, jassen, trainingskleding) zonder v.v. Sparta 

Nijkerk logo mag niet op wedstrijddagen worden gedragen. 

• Kleding en dus ook het presentatiepak wordt niet privé gedragen. Kleding en het 

presentatiepak is alleen voor de wedstrijddag. 

 

Sponsoren kleding 

• Sponsoren kunnen kledingsets en tassen van teams sponsoren tegen de in de 

brochure (aparte bijlage met hier een link) genoemde tarieven. Op deze kleding 

wordt het bedrijfslogo vermeld. 

• Alle kleding en tassen zijn na ondertekening sponsorovereenkomst het bezit van 

v.v. Sparta Nijkerk. 

• De door sponsor gesponsorde kleding proberen we zo veel als mogelijk bij het 

betreffende team of speler van sponsor te houden na het eerste jaar. Dit is echter 

geen garantie. 

• Alle genoemde prijzen in de brochure zijn inclusief bedrukking van 

sponsoruitingen, clublogo en rugnummer op shirt tenzij anders vermeld. De 

contractduur voor te sponsoren kleding is 3 jaar. Het volledige te sponsoren 

bedrag dient te worden voldaan bij aanvang van de overeenkomst. 

 

Kleding voor trainers/teamleiders die zijn ingeschreven bij v.v. Sparta Nijkerk 

• De daadwerkelijk fungerend teamleider (aanwezig en in functie bij uit- en 

thuiswedstrijden) krijgt een winterjas. Een administratief leider dus niet. 

• De trainer krijgt een lange trainingsbroek, trui en winterjas. Bij 3 keer trainen 

en in functie bij uit- en thuiswedstrijden krijgt de trainer mogelijk extra kleding. 

• Kleding en dus ook het presentatiepak wordt niet privé gedragen. Kleding en 

het presentatiepak zijn alleen voor de trainingen en de wedstrijddag. 

 


