INSTRUCTIES VOOR (GESPONSORDE) KLEDING
Voor het gebruik van (gesponsorde) kleding die je van Valto hebt gekregen, gelden een aantal
regels, zodat we er zo lang mogelijk gebruik van kunnen maken. Lees ze goed door.
Waarom is sponsoring belangrijk?
Sponsors verbinden zich aan Valto en een bepaald team in het bijzonder, daarmee maken ze
reclame voor meer naamsbekendheid. Sponsors betalen daarvoor en willen onze vereniging
daarmee graag steunen. Een groot deel van de inkomsten van Valto komt van de sponsors.
Waarom is clubkleding belangrijk?
Clubkleding is belangrijk voor onze uitstraling. Een verzorgde uitstraling maakt indruk op de
tegenstander, ziet er mooi uit en is aantrekkelijk voor nieuwe leden en sponsors. Nieuwe leden
hoeven niet zelf hun tenue te kopen en door de extra sponsorinkomsten kunnen we de contributie
laag houden. Daarmee houden we de drempel voor onze teamsport laag.
Wat moet je WEL doen met clubkleding?

ü

Draag het wedstrijdshirt van het Valto team dat speelt tijdens de wedstrijd, zodat het gehele
team dezelfde wedstrijdshirts draagt met daarop dezelfde sponsor.

ü
ü

Draag trainingspakken en/of inloopshirts als team, voorafgaand en na de wedstrijd.

ü
ü
ü

Was de wedstrijdshirts en inloopshirts gezamenlijk.

ü

Repareer kapotte trainingspakken en tassen direct (of laat het doen).

Gebruik tassen altijd bij wedstrijden en andere sportieve activiteiten met het team en zet ze
zichtbaar langs het veld of in de daarvoor bestemde tassenrekken.
Was de trainingspakken zelf.
Was de kleding binnenstebuiten op max. 40⁰C. Gebruik fijnwasmiddel zonder bleekmiddel,
bij voorkeur vloeibaar. Gebruik geen wasverzachter. Doe ritsen dicht.

Wat moet je NIET doen met clubkleding?

û

Wedstrijdshirts (ook inloopshirts), trainingspakken en tassen gebruiken voor iets anders dan
Valto trainingen en wedstrijden (dus niet voor klussen, schaatsen, werken, vakantie of zelfs
niet-korfbal activiteiten tijdens het trainingsweekend of jeugdkamp).

û

Onzorgvuldig met kleding omgaan. Een sponsor waardeert het niet wanneer zijn betaalde
kleding ergens rondslingert of kwijtraakt.

û

Wedstrijdshirts strijken of in de droogtrommel doen (daar kunnen ze niet tegen, ze drogen
snel aan de waslijn),

û
û

Natte/bezwete wedstrijdshirts wringen. Hierdoor loopt de sponsorbedrukking schade op.
Je wedstrijdshirt steeds zelf wassen (niet ‘met de rest’). Hierdoor ontstaan kleurverschillen
en dat gaat ten koste van de uitstraling van de vereniging.

