
Q & A KLEDINGPLAN 

• Wat houdt het kledingplan in? 
De club stelt per team voor iedere wedstrijd wedstrijdkleding bestaande uit shirt, 
broek en sokken beschikbaar. 

• Wanneer gaat het nieuwe kledingplan in? 
Met ingang van seizoen 2023/2024, dus per 1 juli 2023, zal het nieuwe kledingplan 
voor de duur van vier jaar in werking treden. 

• Voor wie is het kledingplan? 
Gelijk aan de huidige situatie. Jongens en vrouwen- en meisjesvoetbalteams. 

• Welk kledingmerk en leverancier gaat de kleding verzorgen? 
Het kledingmerk wordt Nike en de leverancier wordt voetbalshop.nl 

• Waarom is gekozen voor een ander merk en leverancier? 
Omdat het contract  met de huidige leverancier afliep, hebben we deze bestaande 
leverancier én twee andere partijen benaderd om een voorstel uit te werken. Dit 
hebben de partijen gepresenteerd en op basis van service, uitstraling en kosten is 
gekozen voor deze partij en dit merk.  

• Wordt er een eigenbijdrage gevraagd? 
Ja, er wordt een bedrag van € 10,- gevraagd per seizoen. Halverwege de looptijd 
van het kledingplan, dus bij aanvang van het derde seizoen, wordt voor een nieuwe 
set kousen gezorgd.  

• Mijn trainingstenue is van Hummel en is nog goed. Ben ik verplicht om een 
nieuw trainingstenue aan te schaffen? 

Nee dat is niet nodig. De huidige Hummel trainingstenues mogen ook na dit seizoen 
gewoon gebruikt blijven worden. Nieuwe Nike trainingssets worden aan het begin 
van het seizoen met extra korting aan onze leden aangeboden door Voetbalshop.nl. 

• Nike, dat is zeker veel duurder? 
Nee, dat is niet het geval. Dit was één van de selectiecriteria en de aanschafkosten 
van trainingstenues van Nike zijn niet duurder dan de andere voorstellen en op 
sommige items zelfs wat goedkoper. 

• Voetbalshop.nl heeft geen fysieke winkels in de buurt, kunnen we ergens 
kleding passen?  

Het online bestellen van kleding heeft de afgelopen tijd een enorme vlucht 
genomen. Daarnaast is met Voetbalshop afgesproken dat zij in het eerste seizoen 5 
keer met een truck naar de club komen waarin alle FC Lisse trainingskleding 
aanwezig zal zijn, gepast kan worden en meteen ook meegenomen kan worden. De 
drie opvolgende seizoenen komen zij minimaal 2 keer met deze truck naar FC 
Lisse. 

• Komt er een aparte vrouwen- meisjes lijn? 
Ja, Nike heeft een aparte vrouwen- en meisjes lijn. Dit zorgt voor een betere 
pasvorm. 



• Komen er ook sponsoruitingen op het shirt en broek? 
Ja hiervoor is ruimte beschikbaar. We kiezen in afwijking tot het huidige 
kledingplan waarbij per leeftijd verschillende sponsors op de tenues prijken, voor 
uniforme sponsoring van alle jongenstenues en uniforme sponsoring van alle 
meisjes- en vrouwenteams. Mochten sponsoren hier interesse in hebben dan 
kunnen zij contact opnemen met Ronny Grimbergen. Hij is bereikbaar via 06-46 30 
78 08. 

• Kan ik de kleding nu al aanschaffen? 
Nee, dat kan pas met ingang van het nieuwe seizoen. We zullen binnenkort de 
nieuwe trainingspakketten presenteren. Qua kleurstelling zal deze niet veel 
afwijken van de huidige kleding. Daarom kan de huidige trainingskleding ook 
zondermeer na dit seizoen gebruikt blijven worden.


