
Shirtbeleid en Sponsoring

November 2018

Volleybal vereniging 

Wham-Wham



1. Status van het 

Shirtbeleid 

Bestuur besluit

PR-Cie voert uit

Shirtbeleid is vastgesteld door het bestuur 

van Wham-Wham op 28/11/2018

Shirtbeleid wordt uitgevoerd door de PR-

Commissie.

Shirtbeleid geeft het kader aan, afwijkingen Shirtbeleid geeft het kader aan, afwijkingen 

in overleg met de PR-Commissie.

Bestuur besluit bij grote afwijkingen



1: Shirtbeleid 

Algemeen 

Persoonlijk shirt.

Elke speler zorgt voor een eigen shirt & 

broek;

�De speler is eigenaar

�Aanschaf individueel of per team

�Speler betaalt

Gesponsorde shirts zijn toegestaan
Gesponsord shirt 

mag

Gesponsorde shirts zijn toegestaan

�Shirts horen bij het team

�Sponsor logo’s op shirts

�Aanschaf per team als set

�Sponsor betaalt 



2: Gewenst 

eindbeeld 

Wedstrijd tenue

Persoonlijk

Rugnummer verplicht

Optie: Naam boven 

Rugnummer 
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Persoonlijk tenue

Optie: Clublogo

Rugnummer verplicht

Naam optioneel

Geen sponsorlogo’s

Optie: Naam boven 

Rugnummer
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Optie: Clublogo



2. Gewenst 

eindbeeld 

Wedstrijd tenue

Gesponsord

Rugummer verplicht

Sponsorlogo op voor 

Ruimte voor 

sponsoring

Ruimte voor 

sponsoring
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Gesponsord shirt (Team) Persoonlijk

Optie: Clublogo

Sponsorlogo op voor 

en/of achterkant

Geen naam achterop

Ruimte voor 

sponsoring

Ruimte voor 

sponsoring
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Optie: Clublogo



Tenue gesponsord

Shirts

�Set van 10 shirts voor het 

hele team

�Rugnummers  1 t/m 10

�GEEN namen op de rug

Alle teams m.u.v. CMV-Jeugd

Keuze uit:

Tenue persoonlijk

Shirts

�Rugnummer uitgegeven 

door ledenadministratie = 

uniek nummer binnen 

vereniging.

3:  Shirtbeleid i.r.t. 

sponsoring

Senioren teams

Recreanten

A/B/C Jeugd �GEEN namen op de rug

Shorts, zwart: 

�Persoonlijke short

�GEEN nummer op Short

�WW Logo optioneel

Shirt hoort bij specifiek team, 

Short is persoonlijk.

vereniging.

�Voornaam op de rug MAG

Shorts, zwart: 

�Persoonlijke short

�GEEN nummer op Short

�WW Logo optioneel

Shirt & Short is persoonlijk 

eigendom.

A/B/C Jeugd



Tenue vereniging

Shirt

�Vereniging beschikt over voldoende 

CMV shirts van diverse maten (J/M).

�Vereniging beslist bij nieuwe 

aanschaf over evt. sponsoring.

�Geen rugnummers

Jeugd CMV
3:  Shirtbeleid i.r.t. 

sponsoring

CMV jeugd

�Geen rugnummers

�Geen namen

Shorts: 

�Persoonlijk 

Shirt = eigendom van de vereniging.


