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Shirtbeleid 

Algemeen

Persoonlijk shirt

Elke speler zorgt voor een eigen shirt & 

broek;

�Speler is eigenaar

�Aanschaf individueel of per team

�Speler betaalt

Gesponsord shirt 

mag

Gesponsorde shirts zijn toegestaan;

�Shirts horen bij het team

�Sponsor logo’s op shirts

�Aanschaf per team als set

�Sponsor betaalt 



How – To (1)

Ik wil shirts 

bestellen, wat moet 

ik doen?

PR-commissie: 

PR.WhamWham@gmail.com

Ledenadministratie:

japvandenbos@ quicknet.nl

Duijn Teamsport:

Individueel 

of voor een 

Team

Individueel Team

1. Informeer de PR-Commissie via 

email.

2. Vraag via email een “Teamorder” 

aan bij Duijn Teamsport

Duijn Teamsport:

info@teamsportwinkel.nl

ClubWereld-Site:

http://whamwham.clubwereld.nl

Levertijden: 4-6 weken na bestellen

Sponsor
Nee Ja

Zie “How-To”, pagina 2 Zie “How-To”, pagina 3/4 Zie “How-To”, pagina 5/6



How – To (2)

Ik wil shirts 

bestellen, wat 

moet ik doen?

Individueel shirt

Maat: 
Bij twijfel, ga passen 

bij Duijn Teamsport 

(Oude Veiling 44)

Tip voor meisjes: het 

damesshirt, maat XS is 

ongeveer gelijk aan 

kindermaat 146/152

Rugnummer: 
Vraag je 

rugnummer op bij 

de Leden-

administratie

Naam: 
Maak een keus of je 

je voor -of 

achternaam op de 

achterzijde van je 

shirt wilt. 

Mag, hoeft niet.

Bestellen: Bestellen: 
Online bestellen via https://whamwham.clubwereld.nl/

Kies Wedstrijdshirt Dames of Heren/Kids, en de juiste maat

Geef rugnummer en evt je voor of achternaam op

Halen & Betalen: 
Duijn Teamsport bestelt en bedrukt, je krijgt email als dit gereed is.

Betalen bij het afhalen



How – To (3)

Ik wil shirts 

bestellen, wat 

moet ik doen?

Team, ZONDER 

sponsor

Maten: 
Vraag een pasmaten 

set bij Duijn 

Teamsport. 

Bepaal bij bv een 

training of wedstrijd 

de maten voor 

iedereen.

Tip voor meisjes: het 

damesshirt, maat XS is 

ongeveer gelijk aan 

Rugnummers: 
Vraag de  rug-

nummers op bij de 

Ledenadministratie

Namen: 
Maak een keus of je 

de voor- of 

achternamen op de 

achterzijde van het 

shirt wilt  

Mag, hoeft niet.

ongeveer gelijk aan 

kindermaat 146/152

Bestellen: 
Stuur Maten, Rugnummers, en Namen via email naar Duijn Teamsport.

Duijn Teamsport vult de digitale Teamorder, je krijgt email als dit gereed is.

Geef akkoord op de bestelling & persoonlijke bedrukking (Teamorder)

Proefdruk, Halen & Betalen: 
Ga verder naar “How-To 4”



How – To (4)

Ik wil shirts 

bestellen, wat 

moet ik doen?

Team, ZONDER 

sponsor

Akkoord proefdruk: 
Duijn Teamsport maakt een digitale proefdruk (via Teamorder).

Betrek de PR-commissie via email bij de beoordeling van de proefdruk .

Geef akkoord op de proefdruk (Teamorder)

Halen & Betalen: 
Duijn Teamsport bestelt en bedrukt, je krijgt email als dit gereed is.

Bij het afhalen ontvang je de factuur.

Betaal, en deel de kosten met het team.



How – To (5)

Ik wil shirts 

bestellen, wat 

moet ik doen?

Team, MET 

sponsor 

Maten: 
Vraag een pasmaten 

set bij Duijn 

Teamsport voor de 

huidige spelers van 

het team. 

Bepaal bij bv een 

training of wedstrijd 

de maten voor 

iedereen.

Rugnummer: 
Gebruik de 

rugnummers 

1 t/m 10

Naam: 
Op gesponsorde 

shirts komen GEEN

spelers namen.

(Indicatie sponsorbudget: 

10 shirts met sponsor-

logo is € 450 – 500,=)

Vul de maten aan 

met extra shirts tot 

een totaal van 10 

stuks 

Tip voor meisjes: het 

damesshirt, maat XS is 

ongeveer gelijk aan 

kindermaat 152

Sponsor logo’s: 
Vraag bij je sponsor 

de logo’s op in hoge 

kwaliteit 

lijnen/vectoren 

bestand (.EPS, .AI, 

.PDF of .CDR)

Bestellen
Zie “How-To (6)”



Bestellen: 
Stuur Maten, Rugnummers via email naar Duijn Teamsport.

Verstrek de factuur informatie van de sponsor aan Duijn Teamsport.

Duijn Teamsport vult de digitale Teamorder, je krijgt email als dit gereed is.

Betrek via email de PR-commissie bij bestelling & persoonlijke bedrukking.

Geef akkoord op de bestelling & persoonlijke bedrukking (Teamorder).

Akkoord proefdruk: 
Upload de sponsorlogo’s naar de Teamorder

Duijn Teamsport maakt een digitale proefdruk (via Teamorder).

How – To (6)

Ik wil shirts 

bestellen, wat 

moet ik doen?

Team, MET 

sponsor

Duijn Teamsport maakt een digitale proefdruk (via Teamorder).

Betrek via email de PR-commissie bij de beoordeling van de proefdruk .

Geef akkoord op de proefdruk (Teamorder)

Halen & Betalen: 
Duijn Teamsport bestelt en bedrukt, je krijgt email als dit gereed is.

Bij het afhalen wordt de factuur naar de sponsor gestuurd.

De sponsor betaalt Duijn Teamsport.

(Indicatie sponsorbudget: 

10 shirts met sponsor-

logo is € 450 – 500,=)


