
Kleding 
Paaschberg

Drie varianten nader uitgewerkt. 



Aanleiding
- Sponsor contracten lopen 2021 af.

- Tijd voor bezinning op sponsoring en in het 
verlengde daarvan de kleding.

- Verschillende mogelijkheden en wensen 
leden LWC de Paaschberg.

- Bestuur heeft de wens om de behoefte van 
haar leden te inventariseren tijdens de 
Algemene Leden Vergadering (ALV).

- Door het bestuur worden drie varianten
gepresenteerd en voorgelegd tijdens de ALV. 

- Op basis van een peiling van de wensen 
tijdens de ALV zal het bestuur een besluit 
nemen over de kleding vanaf 2021. 



Sponsoring en geld

Periode van vier jaar € 34.000,- aan sponsorgelden.

Besteding:

1. Bijdrage nieuwe kleding

Aanbod 2017 € 100,- per lid.  Totaal € 14.000,- (140 mensen).

2. Bijdrage contributie 

Resterende € 20.000,- (34k – 14k) bijdrage lidmaatschap. 

Per jaar € 4.950,-. Bij 250 leden is dit € 20,- per lid per jaar. 

N.b. Lidmaatschap € 55,- per lid per jaar.  Afdracht NTFU € 37,29 per lid. 



Variant 1:
Geen sponsoring 

shirt en broek



Variant 1: Geen sponsoring shirt en broek.

Voordelen Nadelen

Kleding gaat langer dan vijf jaar mee. We zijn minder aantrekkelijk voor sponsors.

Duurzaam, minder verspilling kleding. We missen daardoor opbrengsten.

Paaschberg groot op shirt, goed voor 

naamsbekendheid en herkenbaarheid. 

Leden krijgen minder of geen vergoeding voor 

kleding (was in 2017 € 100,- per lid).

Rustiger shirt (smaken verschillen). Kleding raakt uit de mode. Wanneer ga je het 

wel vervangen? 

Contributie gaat omhoog. Indien geen sponsors 

bedraagt de verhoging € 20,- per lid per jaar. 



Variant 2: 
Sponsoring shirt 

en broek



Variant 2: Sponsoring shirt en broek.
Voordelen Nadelen

Aantrekkelijk voor sponsoren. Kleding is soms na vijf jaar nog niet af. 

Om de vijf jaar nieuwe kleding, we blijven bij de 

tijd / modieus. 

Daardoor mogelijk minder duurzaam. 

Deel sponsorgeld (2017 € 100,- per lid) wordt 

geïnvesteerd bij aanschaf nieuwe kleding. 

Kleding met veel sponsoren. Sommige leden 

vinden dit druk. 

Door dezelfde kleding zijn we goed herkenbaar. 

Lidmaatschap kan laag worden gehouden door 

jaarlijkse bijdrage van sponsoren. 



Variant 3:
Sponsoring shirt, 
zelf zwarte broek



Variant 3: Sponsoring shirt, zwarte broek

Voordelen Nadelen

Blijven aantrekkelijk voor sponsoren. Shirts zijn na vijf jaar nog niet af. 

Om de vijf jaar nieuwe kleding, we blijven bij de 

tijd / modieus. 

Daardoor mogelijk minder duurzaam. 

Deel sponsorgeld wordt geïnvesteerd bij 

aanschaf kort shirt en lange shirt. Kleine bijdrage. 

Contributie gaat omhoog met ongeveer € 10,-

per lid per jaar. 

Iedereen kan zwarte broek naar keuze 

aanschaffen. Voorstel zwarte broek wordt wel 

aangeboden vanuit De Paaschberg.  Keuze is aan 

de leden zelf. 

Minder uniformiteit door verschillende broeken. 



Peiling

Variant 1: Geen sponsoring

Variant 2: Volledige sponsoring shirt 
en broek

Variant 3: Sponsoring shirt, 
verplichting zwarte broek zelf 
aanschaffen


