
Kleding & Retail partner selectie



Het kledingteam bestaat uit sponsor- en kledingcommissie, 
aangevuld met specifieke expertise

• Marc den Boogert retail ervaring
• Karlijn Siemonsma inkoop ervaring
• Judith Olde Rikkert & Iris van der Velden kledingcommissie
• Thijs van Grieken sponsorcommissie
• Gertjan Boer sponsorcommissie



Uitgangspunten als basis van dit traject

• Een zo circulair en duurzaam tenue

• Kwaliteit van tenues staat niet ter discussie voor zowel top- als breedtehockey

• Waar mogelijk voorkomen van maatwerktenues en gerelateerde voorraadrisico’s

• Een zo simpel en snel mogelijk bestelproces voor leden, commissies en teams

• Een combinatie van retailer en leverancier die graag met elkaar werken

• Commercieel interessant voor de club, financieel aantrekkelijk voor leden

• Alle leden in zomer 2023 in één keer over naar een nieuw tenue



Tijdslijn en stappen

Oriëntatie
Gesprekken clubs

vaststellen 
uitganspunten

formeren team

Sept ‘21

Start

Jan ‘22

RFQ

Onderhandeling

Testfase

Keuze Intersport

Mei ‘22 Jun ‘22 Nov ‘22

Collectie
& Contract 
afronden

Implementatie & 
communicatie

Bestellen club 
specifieke items

Jan ‘23

Start seizoen

Jun ‘23

Keuze Reece

3 retail partners
Intersport

Hockey Direct
Jumbo Hockey

4 merken
Indian Maharadja

Reece
Brabo

Club Colors



Score op criteria

+
• Meest eagere partij
• Professioneel (120 clubs onder contract)
• Beste commerciële aanbod voor leden
• De beste business case voor club
• Ervaren “one stop shop” op bedrukking
• Fysieke winkel in Utrecht

+/-
• Had overtuiging nodig op online belang

+
• Enige merk met overtuigend circulair aanbod en visie
• Meest professionele partner (Deventrade) m.b.t. 

leverbetrouwbaarheid, nakomen van afspraken, product 
design

• Kleding werd zeer positief beoordeeld in testfase
• Strakke en professionele webshop
• Mooie kleding met breedste team wear collectie 
+/-
• Niet significant maar wel het minste commerciële aanbod
• Kwam met rokje als slechtste uit de test, maar was bereid 

tot maatwerk



Hoe ziet het tenue eruit?

vvvv



Kosten voor Leden

Shirt

Short / Skirt

Trainingspak

Sokken

37,50 - 39,95

37,50 - 39,95

114,00 - 120,00 

13,95

Huidig

10,00

Intro(EUR) • Eenmalige shirt bijdrage eerste 
jaar

• 2,5% kickback op alle aankopen, 
in natura icmVIP Pas

40,00

Max 35,00

Max 90,00

12,00

Nieuw

NB *vaste prijs of prijspeil 1-1-2023???



Samenvattend

• Per seizoen 2023 – 2024 een nieuw tenue dat zo circulair mogelijk is 

• Kwam goed uit de test onder een brede ledenpopulatie

• Voor € 10 hebben alle leden vanaf augustus 2023 een nieuw shirt

• Fysieke winkel in Utrecht i.c.m. mooie online oplossing

• Voor club en leden financieel interessant, zeker als we ook shirtsponsors vinden

Gevraagd besluit:

Instemming van de ALV om met Reece en Intersport een 4 jarig contract te gaan sluiten voor 
nieuw Voordaan tenue, met een eigen bijdrage van 10,- per lid voor een nieuw circulair  
Voordaan shirt. 



Vervolgstappen op korte termijn

• Definitief maken contract

• Testen tenue samples tbv finale controle en pasvorm

• Shirtsponsors vinden!

• Uitloop actie Club Colors tenue

• Bestellen voorraad ‘23/’24
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