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Onze vereniging heeft een aantal sponsors bereid gevonden, waarvoor onze dank, om de financiële 

middelen ter beschikking te stellen om enerzijds de clubwerking te ondersteunen en om anderzijds 

een deel van de  kosten  van onze betere competitie atleten te vergoeden. Als tegenprestatie zorgen 

we als club voor de naambekendheid van de betrokken sponsors via de clubuitrusting. Gezien de 

belangrijke financiële inspanning van deze bijzondere medewerkers, vragen we om bij uw aankopen ook 

eens aan hen te denken. 

1 De wedstrijd- en trainingskledij aangeboden via de club 

Het dragen van de clubtrui is verplicht voor alle officiële wedstrijden. 
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1.1 De verantwoordelijken 

De clubuitrusting kun je passen en bestellen bij de kledijverantwoordelijken. 

 

Wedstrijdkledij Isabelle Bonne 
09/344.21.06 

0494/13.71.12 (na 18u00) 
bonisa AT telenet.be 

Trainingskledij Siska Raes 09/344.40.02 siska_raes AT hotmail.com 

 

1.2 De prijzen 

Artikel Prijs  ( € ) 

Wedstrijd kledij (Vermarc) 

Wedstrijdsinglet ; jeugd, dames, heren 25,00 

Wedstrijdtopje ; dames 25,00 

Bikinibroekje ; dames 20,00 

Short (kort) ; dames 20,00 

Vlinderbroek ; heren 20,00 

Bermuda (20 cm) ; dames , heren 25,00 

Spurtpak 50,00 

Sportkledij (JAKO) 

Trainingsvest ; unisex jeugd 42,00 

Trainingsbroek ; unisex jeugd 36,00 

Training unisex jeugd 75,00 

Lange looptight ; jeugd 30,00 

T-shirt korte mouwen ; jeugd 20,00 

Singlet ; dames, heren 25,00 

T-shirt korte mouwen ; dames, heren 25,00 

T-shirt lange mouwen ; dames, heren 35,00 

Lange looptight ; dames, heren 35,00 

Trainingsvest ; dames, heren 45,00 

Trainingsbroek ; dames, heren 40,00 

Training 80,00 

Winterkledij 

Winterjas ; jeugd 30,00 

Sweater (met kap) ; jeugd 20,00 

Winterjas ; dames, heren 35,00 

Sweater (met kap) ; dames, heren 25,00 

Muts 8,00 

Handschoenen 8,00 

Muts + handschoenen 15,00 

Allerlei 

Kleine sporttas 3,00 

 

Al deze modellen zijn te zien op onze site in de kledijshop. 
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2 De kledij t.g.v. een gebeuren/evenement 

•  De aanschaf van kledij (shirts, polos, sweaters …) ter gelegenheid van bepaalde evenementen, 

en de al dan niet gratis bedeling aan atleten en/of medewerkers, gebeurt onder het beheer van 

de club. Hier gelden dezelfde richtlijnen i.v.m. de aankoop/logo’s als de clubuitrusting. 

3 De richtlijn voor de aanschaf van specifieke trainingskledij 

• In de overeenkomst van de club met een sponsor, kan een beperking op het voeren van 

welbepaalde reclame op de kledij en/of bedeling van sportkledij worden opgelegd. 

• Dit is het geval met onze belangrijkste hoofdsponsor ‘TopSport – Lebbeke’ i.v.m. de aankoop 

van kledij voor alle leden, en de vermelding van TopSport (logo) op wedstrijd- en 

trainingskledij. 

3.1 De trainingskledij van een sponsor voor een individuele atleet 

• In het geval van een individuele (belangrijke) sponsoring van een atleet, wordt de bedeling van 

de eigen sponsor sportuitrusting en de reclame van de desbetreffende sponsor op de kledij van 

de betrokken atleet pas toegestaan nadat dit werd voorgelegd aan de Publiciteitscommissie 

voor advies, en vervolgens werd besproken binnen het Bestuur. 

3.2 Wat met de trainingskledij van een ‘clubvreemde’ sponsor? 

• Het op grote schaal  - gratis, of aan sterk verlaagde prijs - bedelen van kledij met een binnen 

de club niet toegestane reclame zal geweigerd worden. 

• Tussen de “individuele sponsoring” en het “op grote schaal” bedelen van kledij van een 

clubvreemde sponsor ligt een “grijze zone”. Die situaties dienen vooraf voorgelegd te worden 

aan de Publiciteitscommissie voor advies, en zijn vervolgens te bespreken met het Bestuur. 

4 De aanschaf van specifieke groepskledij door trainingsgroepen 

• Meerdere trainingsgroepen binnen de club hebben of wensen een eigen shirt en/of sweater met 

hun specifieke namen/logo’s. 

4.1 Aandacht bij de aanschaf van specifieke groepskledij 

• De aanschaf van specifieke groepskledij mag in geen geval leiden tot het ontstaan van 

‘ontheemde clubjes’ binnen de club en anderzijds geen aanleiding geven tot ‘een uitgesloten 

gevoel’ aan leden die deze groepskledij niet wensen aan te schaffen. 

4.2 Procedure voor de aanschaf van specifieke groepskledij 

• Indien er een uitdrukkelijke wens bestaat binnen een trainingsgroep om specifieke 

trainingskledij aan te schaffen, dan wordt deze aangekocht bij TopSport, met minstens een 

(discreet) logo van AS Rieme en TopSport. 

• Uiteraard kan/mag de opdruk aangevuld worden met eigen teksten/namen of tekens. 

• De club voorziet geen tussenkomst (deze kledij wordt niet aangeboden via de kledijshop). De 

aankoop en bedeling dient te gebeuren door een groepsverantwoordelijke. 


