Soesterberg, 20-09-2014
Beste Volleyballers van AGAVS,
Vanaf seizoen 2014/2015 is het de sponsorcommissie en het bestuur gelukt om de
hoofdsponsor “ Plus van Soest” wederom voor 3 jaar aan onze vereniging te verbinden.
Daar zijn we erg trost op en natuurlijk heel blij mee.
De sponsoring bestaat deze periode o.a. uit prachtige trainingspakken en nieuwe
speeltenues.
Eind seizoen 2013/2014 hebben jullie allemaal het nieuwe trainingspak uitgereikt
gekregen.
In tegenstelling tot een eerder voorstel, waarbij deze pakken zelf bekostigd moesten
worden, hebben we deze mooie pakken nu gesponsord gekregen.
Begin seizoen 2014/2015 zullen de nieuwe wedstrijdtenues worden uitgeleverd.
Maar… er gaat iets veranderen.
Kledingfonds:
Als bestuur hebben we besloten een kledingfonds op te richten. Het is in deze tijden
helemaal niet gemakkelijk om een goede hoofdsponsor te vinden en kleding blijft van
cruciaal belang.
Daarom willen we vanaf seizoen 2014/2015 bij het uitdelen van de nieuwe tenues een
eigen bijdrage gaan reken voor het gebruik van de trainingspakken en wedstrijdtenues.
De eigen bijdrage voor het wedstrijdtenue is vastgesteld op €35,00 per lid te betalen bij
uitgifte van het nieuwe wedstrijdtenue.
Verlaat je na 1 seizoen de vereniging vindt er een restitutie plaats van €25,00.
Verlaat je na 2 seizoen de vereniging vindt er een restitutie plaats van € 15,00.
Verlaat je na 3 seizoenen de vereniging vindt er een restitutie plaat van €5,00.
De trainingspakken en de wedstrijdtenues zijn en blijven eigendom van AGAVS.
Verlaat je de vereniging moet de kleding altijd ingeleverd worden.
Het is dan ook niet de bedoeling dat de kleding in de vrije tijd, dus buiten de
wedstrijden om, gedragen wordt.
Op deze manier hebben we als vereniging beter zicht op de uitgifte van de tenues en
kunnen we na 3 jaar ook vervanging van de shirt waarborgen.
Bij de uitgifte krijgt ieder lid straks een uitgifteovereenkomst in 2-voud.
Deze wordt getekend door de uitgever en de ontvanger.
Hierin worden de eigen bijdrage en de restitutievoorwaarden nogmaals benoemd.
1 exemplaar is voor de ontvanger, het 2de exemplaar wordt in onze administratie
opgenomen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur AGAVS.

