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Kleding kortingsregeling
Voor ‘wie” en “voorwaarden”









Wv West-Frisia streeft ernaar om zoveel als mogelijk leden aan wedstrijden en
trainingen te laten deelnemen in clubkleding
De kledingregeling (korting) is daarom wedstrijddeelname afhankelijk
Voor wie is de kortingsregeling:
 Elite/ belofte
 Sportklasse / Amateurs
 Nieuwelingen / Junioren
 Jeugd met licentie
Kortingsregeling wordt per jaar toegepast en is afhankelijk van gereden wedstrijden
Kortingsregeling is cyclisch over een periode van 3 jaar (sponsorcontracten)
Kortingsregeling vervalt als:


Door de licentiehouder aan wedstrijden wordt deelgenomen in andere dan de beschikbaar gestelde
clubkleding



Tijdens vereniging trainingen in andere kleding wordt gereden dan de beschikbaar gestelde
clubkleding



De licentiehouder zeer beperkt inzetbaar is voor wedstrijden. Na vaststelling van de inzetbaarheid kan
een beperkte kledingset worden aangeboden (op basis van de korting gesteld in deze regeling)

De kortingsregeling


e
1

jaar

Het 1e jaar van de kleding cyclus:
Elite belofte

Volledig pakket

Sportklasse

50% van pakket (bij afname volledig pakket)

Nieuwelingen / Junioren

50% van pakket

Jeugd met licentie

50% van jeugd pakket

(bij afname volledig pakket)

(bij afname volledig Jeugdpakket)


Nieuwe leden “met licentie” die zich in het 2e en 3e jaar aanmelden geld
de regeling van het 1e jaar




NB: aanmelding in 3e jaar moet geschieden voor aanvang van seizoen

Het pakket:

Het Jeugdpakket:

1 Korte broek

5 Beenstukken

1

Korte broek

3

Shirt korte mouw

2 Shirt korte mouw

6 Armstukken

2

Lange broek

4

Shirt lange mouw

3 Shirt lange mouw

7 Handschoenen

4 Windstopper

Kortingsregeling 1e, 2e en 3e jaar van de cyclus





Kortingsregeling is afhankelijk van de door de licentiehouder gereden wedstrijden
De wedstrijden zijn door de licentiehouder gereden en georganiseerd onder
“KNWU” vlag
De door de licentiehouder in clubverband verreden wedstrijden in het buitenland
Categorie

1e jaar

2e jaar

3e jaar

(van de cyclus)






Elite / Belofte

€ 2,50

€ 4,50

€ 4,50

Sportklasse / Amateurs

€ 2,50

€ 3,50

€ 3,50

Nieuwelingen / Junioren

€ 2,50

€ 3,50

€ 3,50

Jeugd met Licentie

€ 35,-

€ 35,-

€ 35,-

De korting bedraagt maximaal € 200,- per seizoen
De verantwoording van het aantal verreden wedstrijden ligt bij de licentiehouder.
Licentiehouder verzorgt opgave voor 15 november (Klasbakklassement)
De jeugd met licentie ontvangen een vast kortingsbedrag

Bijzonderheden / aanvullingen





Trainers van de club krijgen het 1e jaar van de cyclus voorjaarsjack
Begeleiders / verzorgers klassiekers krijgen het 1e jaar van de cyclus
voorjaarsjack
Bestuursleden ontvangen het 1e jaar van de cyclus een broek en shirt met
korte mouw

Beeldmerk


Schets






wvWest-Frisia is een toonaangevende wielrenvereniging in
West Friesland
Door o.a. haar herkenbaarheid (verenigings kleuren) is het een
beeldmerk in de regio
Per kleding cyclus (3 jaar) wordt op basis van afgesloten
sponsorcontracten een nieuw tenue samengesteld

Uitgangspunten voor samenstelling (design) kleding pakket





Geel en blauw zijn de basiskleuren voor het pakket
Afbeeldingen van de sponsoren worden conform contract (percentage)
op de kleding aangebracht (plaats in overleg met)
wv West-frisia wordt ook als naam gevoerd
Leverancier mag merknaam voeren op het pakket

