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TEAM sponsoring & Voordaankleding 
 

Naast ‘algemene-club’ sponsoring zien we al sinds jaar 

en dag dat mensen het leuk vinden specifieke teams 

te sponsoren. Hierbij kan gedacht worden aan 

vermelding van naam of logo van de sponsor op 

wedstrijdshirts, trainingsoutfit (pakken, truien, etc.) of 

bijvoorbeeld aanschaf van team jassen/hoodies of andere accessoires. 

 
Het sponsoren/adopteren van een team kan door iedereen. Uiteraard 

zouden we graag zien dat partijen die een team willen sponsoren ook lid 

worden van de Businessclub, om zo de Businessclub verder uit te 

breiden en interessanter/leuker te maken maar ook om de club in 

algemene zin te steunen. 

 

Bij aanschaf van wedstrijdtenues, maar veel meer nog bij aanschaf 

van accessoires vragen we aandacht voor het volgende: 

 

Het is in het belang van Voordaan om het gebruik van de door haar 

(gecontracteerde) leveranciers/sponsors te stimuleren. Hoe meer omzet 

via deze partijen verloopt, hoe hoger de sponsoring voor Voordaan. 

 

Dit betekent dat alle Voordaankleding en accessoires (lees artikelen die 

een Voordaan logo dragen) alleen via door Voordaan aangewezen 

leveranciers mogen worden aangeschaft. 

Het betreft onder andere: 

 Alle Voordaan wedstrijdkleding (shirts, rokjes, broekjes en kousen)  

 Alle Voordaan trainingspakken 
 

In geval van bijvoorbeeld Teamjassen, -truien, -trainingsshirts, 

hockeytassen enz. heeft Voordaan partner(s) die deze hockey 

gerelateerde accessoires kunnen leveren. 

In samenwerking met deze partner(s) hebben we een standaard 
assortiment  gecreëerd van de meest voorkomende artikelen. 
 

Wanneer een team kleding wil dragen voorzien van het Voordaan logo, 

zal deze dus bij de door Voordaan aangewezen leverancier besteld 

moeten worden. 

Uiteraard heeft Voordaan haar partner(s) met zorg gekozen en ziet erop 

toe dat prijs en kwaliteit marktconform zijn. 
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Het staat leden en sponsors vrij kleding en accessoires buiten de door 

Voordaan aangewezen partijen aan te schaffen, echter dan mag GEEN 

gebruik van het Voordaan logo gebruikt gemaakt worden (dit is een 

beschermd logo en is van de vereniging). 

 

Sponsoring Wedstrijd Kleding 

Voor wedstrijdtenues en Voordaan trainingspakken zijn 

standaardpakketten samengesteld die via Voordaan kunnen worden 

afgenomen op basis van een 2-jarig contract. 

 
Voordaan schaft de kleding aan, verzorgd bedrukking (nummers en 

sponsor logo) en stelt deze in bruikleen ter beschikking aan team. 

 
De sponsor betaald gedurende 2 jaar een bedrag, waarmee de kosten 

voor de kleding en bedrukking gedekt worden en waar een kleine 

afdracht voor de club in verwerkt zit. 

 

Teams leveren aan het eind van het jaar de kleding weer in waarna deze 

onder de nieuwe teamleden weer beschikbaar wordt gesteld. 

 
Na 2 jaar (bij jeugd schuiven kinderen na 2 jaar naar de volgende 

leeftijdscategorie) wordt kleding door Voordaan weer ingenomen en in 

overleg met de sponsor nogmaals ingezet, danwel bijvoorbeeld aan 

goed doel gegeven (kleding gaat dus niet ‘zwerven’). 

 

Voor wat betreft overige accessoires (trainingstruien, trainingsshorts, 

jasjes, sticktassen etc.) kunnen deze door sponsoren zelf worden 

aangeschaft, direct bij de leverancier. 

Hierbij geldt wel dat het logo van Voordaan alleen gebruikt mag 

worden wanneer levering van goederen door een officiële partner 

van Voordaan plaatsvindt. 

 

 
 
 

 

 


