Veel gestelde vragen kledingplan/kledingfonds

Tenue
Klopt het dat ik alleen een shirt en broekje in bruikleen krijg?
Ja dat klopt. De kousen moeten zelf aangeschaft worden bij Top Sportwear. De ervaring leert dat
spelers kousen vaak iets heel persoonlijk vinden (hygiene). Daarnaast raken kousen vaak kwijt of
gaan kapot. Indien de kousen aan het tenue toegevoegd zouden worden zal dit veel “gedoe” en
kosten met zich meebrengen
Worden er rugnummers op de shirts gedrukt?
Nee, alle jeugdteams bij SC Botlek spelen in de B categorie. Rugnummers zijn dan niet verplicht. Het
gebruik van rugnummers zorgt ervoor dat het rouleren en de distributie van shirts in de komende
lastiger wordt. Het is ook niet toegestaan namen van spelers op de rug te laten drukken.
Betekent dit dat ik geen blauw tenue meer hoeft te kopen?
Inderdaad dat is niet meer noodzakelijk. Vanaf komend seizoen zal iedereen in een uniek Botlek shirt
spelen.
Hoe zit het met de reserve shirts van SC Botlek?
De huidige reserve shirts van Botlek zijn zeer oud. Niet iedereen vind ze prettig zitten. Sommige
senioren hebben daar als kind nog ingespeeld. We willen voor het nieuwe seizoen ook deze shirts
gaan vervangen, maar dit kost veel geld en is een enorme investering. We komen hier later op terug.
Is deelname verplicht?
Ja
Worden er shirts met korte of lange mouwen aangeschaft?
Alle huidige shirts (sponsor of de blauwe) worden standaard aangeschaft met lang mouwen. Dit
betekent dat alle shirts die opgenomen zijn in het kledingplan met lange mouwen zijn.
Hoe zit het met de keepers?
Elke jeugdkeeper binnen de vereniging krijgt in bruikleen een keepershirt en short. Lange
keepersbroeken zijn zeer persoonlijk (maatvoering en vorm). Wilt een keeper liever een lange broek
dan kan deze op eigen kosten worden aangeschaft. Wordt er in een jeugdteam gerouleerd met
keepers, dan is het advies dit met oog op kleding in overleg met de trainer te doen. Uit een
inventarisatie blijkt dat dit zeer minimaal is.
Als ik niet tijdig betaal, mag mijn kind dan wel voetballen?
Nee
Moet is straks aan het begin van elk seizoen een nieuw tenue halen?

Nee. Als het tenue nog goed is kan je het meenemen naar volgend seizoen. In september volgt wel de
incasso. Alleen als het niet meer past of versleten is ga je naar Top Sportwear voor een nieuw tenue.
Kan ik mijn blauwe tenue nu weggooien?
Dat kan, maar dat zou ik niet doen. Ten eerste kan je er natuurlijk in trainen! Daarnaast denken we
nog een actie op te zetten m.b.t. de blauwe shirts. Daarover wellicht later meer.
Kosten en betaling
Wat gaat het mij kosten?
De kosten voor de komende seizoenen is vastgesteld op € 20,= per seizoen.
Hoe hebben jullie die bijdrage eigenlijk vastgesteld?
Eigenlijk hebben we verschillende zaken bij elkaar gebracht. Zo hebben we gekeken wat leden nu
moeten betalen voor een tenue en gaan we uit van een regelmatige vervanging. We hebben ook
gekeken wat er bij andere verenigingen betaald moet worden. M.a.w. wat is gebruikelijk en
verantwoord. En we hebben zeker ook gekeken naar ons budget en de ontwikkelingen de komende
jaren. We denken de vergoeding voor de komende jaren te hebben vastgesteld die ruim onder de
vergoedingen liggen die bij andere verenigingen worden gevraagd, die behapbaar is voor leden en
waar we als vereniging ook wat aan hebben in de toekomst. Het blauwe shirt is in vergelijking met
het originele Botlek shirt een stuk goedkoper. We denken met het kledingplan en de vastgestelde
bijdrage een mooie balans te hebben gevonden.
Beheer en wassen
Hoe kom ik aan een shirt en short?
Eerste keer krijgt u van SC Botlek een “voucher” om de kleding bij Top Sportwear op te halen. Voor de
ontvangst van het voucher tekent u ook voor de regels en afspraken en voor een jaarlijkse incasso.
Wilt u in de toekomst de kleding ruilen voor andere maat kunt u rechtstreeks naar Top Sportwear
voor het omruilen. Dit kan op elk moment. Top Sportwear heeft actuele lijsten welke leden een
nieuwe kledingpakket kunnen krijgen.
Hoe lever ik kleding in?
Ook dit moet bij Top Sportwear. Zij beoordelen ook of de kleding in goede staat is. Als je je
lidmaatschap opzegt dan moet dan in eerste instantie bij de ledenadministratie. Je ontvangt een
bevestiging en verzoek de kleding gewassen in te leveren bij Top Sportwear. Na inleveren stuurt Top
Sportwear een bevestiging van inleveren naar de ledenadministratie. Dan is de opzegging ook echt
afgerond en vervalt de financiële verplichting m.b.t. het kledingfonds.
Hoe zit het met wassen en slijtage?
Elk lid is verantwoordelijk voor correct beheer en gebruik van de in bruikleen gekregen kleding. Dat
wordt niet anders dan de nu in bruikleen verkregen sponsorkleding. Dit betekent het volgen van de
wasvoorschriften die worden meegegeven. Worden de wasvoorschriften gevolgd dat zal de kleding
niet verkleuren, niet krimpen en zullen opdrukken niet loslaten. Bij opzettelijke beschadiging het,
onbehoorlijk beheer, kwijtraken of abnormale slijtage als gevolg van niet volgen van de was
voorschriften dient de kleding door het lid vergoed te worden.
Moet ik zelf wassen of gaat de vereniging wassen?

Elk lid krijgt zijn/haar tenue in eigen beheer. Dus dat betekent zelf wassen. M.i.v. het seizoen
2019/2020 is de vereniging al gestopt met het wassen van teamtassen. Dit i.v.m. de kosten en het
gebrek aan vrijwilligers. Als er binnen een team wordt afgesproken om toch collectief te wassen, dan
is het team ook collectief verantwoordelijk voor een juist beheer. De trainer zal in eerste instantie
daarop worden aangesproken qua lasten en kosten.
Sponsoring
Ik wil het team van mijn zoon/dochter sponsoren kan dat nog?
Jazeker. Op elk shirt komt dezelfde sponsor. Voor de borst hebben we hiervoor al een overeenkomst
gesloten. Het is nog niet gelukt een rugsponsor te werven. Hier staan we nog voor open, mits dit een
sponsor is voor de gehele jeugdafdeling. Per team kunnen er door een andere sponsors nog truien,
trainingspakken, jassen en tassen worden gesponsord. De reserveshirts worden vooralsnog niet
vrijgegeven voor sponsoring. Dus vaders, moeders, buren, familie, vrienden of de werkgevers. Maak
of houdt ze enthousiast. Betrek ze zeker bij SC Botlek en voor vragen mail naar
sponsoring@scbotlek.nl
Kan ik een trainingspak sponsoren wat niet van het merk Hummel is?
Ja dat kan, maar het is dan niet toegestaan daar een logo van SC Botlek en Top Sportwear op aan te
brengen. Uiteraard zien wij liever, juist vanwege uitstraling en uniformiteit, dat kleding wordt
gesponsord van Hummel i.s.m. Top Sportwear. Het gebruik van ons logo zorgt dan namelijk ook voor
herkenning en identiteit.
Waarom kiezen jullie voor één sponsor?
Om meerdere redenen. Dit vergroot de distributie en roulatie mogelijkheden van de shirts de
komende jaren. Daarnaast vergroot het de uitstraling als vereniging. En het is ook onderdeel van de
sponsorovereenkomst die we als vereniging hebben gesloten.
Hoe zit het met lopende contracten en pas aangeschafte sponsorshirts?
Er zijn geen lopende contracten. Dit is juist één van de redenen om over te gaan naar een kledingplan.
Uiteraard gaan wij niet recent aangeschafte kleding weggooien. We hebben afgesproken om
sponsorkleding die korter dan 3 jaar geleden is aangeschaft nog te gebruiken. Dit betekent dat we de
komende jaren gefaseerd de huidige sponsortenues uit faseren. Afgelopen seizoen hebben we hier al
op geanticipeerd door met die sponsoren afspraken te maken. Dat betekent dat die shirts aan de
spelers worden gegeven als herinnering en dus niet meer worden gebruikt in wedstrijdverband. Of dat
shirts aan SC Botlek worden gedoneerd en dat deze shirts worden opgenomen in het kledingplan voor
een beperkte periode. Voor elk jeugdlid wordt er dus straks een kledingbijdrage betaalt.
Overig
Waarom Hummel en Topsport?
We hebben uitgebreid gekeken wat wij denken dat het beste is voor de leden en de vereniging. We
hebben met diverse aanbieders gesproken. We vinden 3 zaken belangrijk: Betaalbare kleding voor
onze leden met een kwaliteit die goed is, lokale dealer ondersteuning en een belang voor de
vereniging. Zodoende is de keuze op deze partners gevallen. Door Top sportwear kunnen we ook
lokale ondersteuning bieden die 6 dagen in de week toegankelijk en bereikbaar is. Bij de vereniging
kunnen we dit niet waarmaken.

Is het kledingplan voor alle leden van toepassing?
Nee, primair raakt het kledingplan onze jeugdafdeling. Daar worden ook de blauwe shirt en originele
Botlek shirts door elkaar werden gebruikt. Verder zien we binnen de senioren dat men binnen teams
veel spelers en shirts zijn. Waarbij shirts ook afgestemd zijn “op de jaargetijde”. Voor de vereniging
zou dit niet te faciliteren zijn. Wel is sponsoring van onze selectie onderdeel van het plan. Onze jeugd
loopt dus met hetzelfde shirt en sponsor als onze selectie!
Wordt alle oude kleding weggegooid?
Nee we proberen verantwoord om te gaan met de kleding. Zoals eerder gezegd, gaat de recent
aangeschafte kleding mee in het kledingplan. We gaan voor nog goede kleding een goed doel zoeken
en gaan inventariseren welke shorts goed zijn en nemen die op in het kledingplan. Door de goede
shorts mee te nemen in het kledingfonds kunnen we bijdrage van de leden voor meerdere jaren vast
zetten op een lager tarief. Kleding die oud en versleten is, zullen we afvoeren via onze
textielcontainer, waardoor we hier nog een kleine bijdrage voor de vereniging aan overhouden.
Waarom kan alles niet blijven zoals het was nu moet ik geld betalen voor een tenue en in het
verleden kreeg ik het?
We snappen de argumentatie vanuit het individuele lid, echter we zijn lid van een vereniging en
daarbij gaat het om een breder belang, het collectief. Eigenlijk werden bij teams die een sponsortenue
hadden, de leden (ouders) gesponsord. Een blauw tenue werd in veel gevallen niet aangeschaft. En
tot vorig jaar werden de tassen ook op de vereniging gewassen, waar in 90% van de gevallen geen
vergoeding voor werd betaald. Dit betekende dat alle leden collectief opdraaiden voor die kosten. Dat
vinden we als bestuur niet uit te leggen en we willen dat dit anders gaat. Ik denk dat als het gaat om
uitstraling, uniformiteit en geen onderscheid iedereen wel begrijpt waarom we dit willen. Bij een
aantal sponsors hebben we gevraagd hoe ze het zouden vinden als ze naast de aanschaf van de
tenues ook een jaarlijkse sponsorbijdrage zouden moeten betalen. De meeste gaven aan dan
waarschijnlijk niet te sponsoren. Een eenmalige aanschaf is vaak al duur genoeg.
Niet onbelangrijk is ook te melden dat we als vereniging de inkomsten en uitgaven in balans moeten
houden. We kennen één van de laagste contributies van de regio, daarnaast zien we dat tenues
(aanschaf en bruikleen ) bij andere verenigingen over het algemeen duurder zijn. Als bestuur zien we
de structurele lasten toenemen (alles wordt duurder). En we zien een aantal incidentele kosten op ons
afkomen. Denk aan vervanging van apparatuur, groot onderhoud aan ons sportpark en investeringen
op het gebied van duurzaamheid. Willen we een gezonde vereniging blijven dan zouden we de
contributie bovengemiddeld moeten verhogen en dan moet er nog wedstrijdkleding door het lid
worden aangeschaft. Tot slot is het ook een enorme uitdaging om de maatschappelijke betrokkenheid
van sponsors vast te houden of te winnen. Met het kledingplan denken we de diverse uitdagingen en
oplossingen bij elkaar te hebben gebracht.

