1. Uitleg Kledingbeleid SMHC
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SMHC kent twee soorten kleding, namelijk Leasekleding en Sponsorkleding.
Leasekleding: Is het wedstrijdtenue, shirt, rokje of broek, waarbij het shirt is voorzien van een SMHC
logo (klein op de voorzijde).
Voor de leasekleding, wat voor iedereen van toepassing is, betaald het lid een bijdrage boven op de
contributie (prijspeil 2017). De hoogte van de bijdrage is terug te vinden op de website bij “De Club”“Info”.
Waarom een verschil in bijdrage tussen junioren en senioren?
Voor de senioren zijn de maten groter en een fractie duurder qua inkoop. Bij de senioren is een
rugnummer verplicht en dit is dan ook in deze prijs meegenomen.
Sponsorkleding: Is het trainingsjack en/of trainingsbroek en/of Hoody (naar keuze). Het trainingsjack
en hoody zijn er in meerdere varianten en dus ook verschillende prijzen: zie voor meer info website
SMHC. Tevens behoren de kousen ook tot de sponsorkleding.
Sponsorkleding kan worden aangeschaft door verschillende partijen. Dit kan een sponsor zijn, maar
ook een individueel lid. Het staat partijen vrij om 1 onderdeel, bijvoorbeeld een jack of hoody of het
hele pakket aan te schaffen. Trainingsjack en hoody zijn standaard voorzien van een SMHC logo.
2. Doel Kledingbeleid SMHC
Het doel van het kledingbeleid is tweeledig. Wij willen een uniform kledingbeleid binnen SMHC en
voor SMHC is dit een manier om clubopbrengsten te genereren. De kortingen op de kleding vloeien
naar de clubkas.
Het is daarom niet toegestaan:
a. In een ander wedstrijdtenue te spelen als door de club voorgeschreven
b. Als team te verschijnen in gesponsorde kleding (lees trainingspakken oid) welke niet via de
club is aangeschaft
3.

Sponsoring

Alleen kleding, die besteld is via de website van SMHC of via de kledingcommissie, mag voorzien
worden van het SMHC -logo en/of reclame-uitingen. Voor reclame-uitingen op de leasekleding zijn
sponsorbijdragen verschuldigd. Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met de
sponsorcommissie.
Voor reclame-uitingen op de sponsorkleding vraagt SMHC geen verdere sponsorbijdragen. De
opbrengst voor SMHC bestaat in dit geval uit een stuk korting via Intersport Schutte welke terugvloeit
in de clubkas.
Voor verdere informatie; zie uitgebreide uitleg

