Richtlijnen sponsoring kleding W.V.W.
Het bestuur van WVW heeft samen met de Sponsorcommissie regels opgesteld voor
sponsoruitingen op kleding bij WVW elftallen. Deze regels gelden voor alle senioren- en junioren
elftallen van WVW.
De onderstaande richtlijnen zijn van toepassing op sponsoring van kleding:
1. Alle elftallen zijn verplicht alle wedstrijden te spelen in het officiële WVW wedstrijdtenue.
2. Alle sponsoruitingen moeten passen binnen WVW en KNVB gestelde richtlijnen. Dit wordt
beoordeeld door de Sponsorcommissie.
3. Voor de selectie elftallen WVW 1 en WVW 2 gelden aparte afspraken voor sponsoring welke
worden ingevuld en uitgevoerd door de Sponsorcommissie.
4. Als de selectie elftallen WVW 1 en WVW 2 geen kledingsponsor(en) hebben, zal de uiting
WVWSPONSOR.NL op de kleding komen te staan.
5. Alle overige senioren- en junioren elftallen mogen de naam/ namen van zelf aangebrachte
sponsor(en) op de kleding laten drukken onder de volgende voorwaarden:
• 1 sponsornaam op de voorkant van het shirt;
• 1 sponsornaam op de achterkant van het shirt boven de positie van het rugnummer;
• 1 sponsornaam op de linker mouw van het shirt;
• 1 sponsornaam op de rechter mouw van het shirt;
• Rugnummers zijn toegestaan (eigen keuze);
• 1 sponsornaam op de broek aan de andere zijde dan het WVW logo op het shirt.
6. Voor accessoires zoals voetbaltassen, trainingspakken, etc. gelden de volgende voorwaarden:
• Géén sponsornaam/ sponsornamen!
• Wel toegestaan is de uiting WVWSPONSOR.NL;
• De Sponsorcommissie zal per elftal één sponsordoek van 15 meter ter beschikking
stellen aan de sponsor/ sponsoren die accessoires van een elftal betaalt/ betalen
waarop de uiting WVWSPONSOR.NL is vermeld. Dit doek zal rondom het hoofdveld
worden opgehangen. Tevens zal het logo van de sponsor/ sponsoren minimaal 1 jaar
op de sponsorwebsite van WVW worden vermeld.
7. Een bestelling van nieuwe kleding welke voorzien is/ zijn van sponsornaam/ sponsornamen
dient vooraf de bestelling altijd goedgekeurd te worden door de Sponsorcommissie.
8. Kleding dient bij Richard Kregting (www.richardkregting.nl) te worden besteld.
9. In geval van een geschil zal het Bestuur bepalen.
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