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KLEDINGBELEID RKSV PANCRATIUS

Waarom aanpassen kledingbeleid?
RKSV Pancratius staat voor kwaliteit. Kwaliteit van onze kaderleden, vrijwilligers en het voetbalaanbod voor onze leden. Daarnaast staan we als vereniging
voor eenheid. Eenheid in de normen en waarden die we allemaal hoog hebben en in het zijn van een fatsoenlijke club voor onze leden en onze
bezoekers.

Om de eenheid en uitstraling te verhogen vindt het bestuur van onze vereniging het belangrijk dat we deze eenheid nog meer gaan uitstralen. Binnen de
vereniging is iedereen reeds verplicht om in hetzelfde wedstrijdtenue te verschijnen aan de aftrap. De bekende rode shirts, witte broeken en rode sokken.
Dat is prachtig om te zien. Om uitstraling van onze vereniging verder te verbeteren willen we ervoor zorgen dat we via onze gezamenlijke clubkleuren nog
meer eenheid laten zien zowel bij onze uit- als onze thuiswedstrijden. Het is daarom de wens van het bestuur om met ingang van het seizoen 2020-2021
een verplicht kledingpakket voor onze leden (jeugd en senioren) samen te stellen. Buiten het reeds verplichte wedstrijdtenue komt daar een trainingspak
bij (recreatieve teams) en trainingspak & jas (selectieteams). Deze worden gedragen naar de wedstrijden.

Leidt dit tot extra uitgaven?
Wij denken dat dit beperkt zal zijn. De wedstrijdtenues zijn reeds verplicht. Dat blijft zo. Op dit moment komen de meeste leden al naar training of
wedstrijd in een trainingspak, zeker in de koudere maanden. Vaak is dit (deels) ook al een Pancratius trui of broek. Bij jeugdleden zal door de groei van de
kinderen met enige regelmaat nieuwe kleding benodigd zijn. Wij vragen nu aan ouders om er rekening mee te houden dat een eventueel nieuw
trainingspak in dat geval een Pancratius trainingspak is. Wanneer men al over een trui of broek beschikt, kan er uiteraard ook een los onderdeel worden
bijgekocht. Een compleet pakket aanschaffen is dan ook alleen nodig voor nieuwe leden, of wanneer men uit de kleding gegroeid is.

Faciliteren van het kledingbeleid
Om leden tegemoet te komen hebben wij overleg gehad met Sport 2000 Haverhals. Zij zijn de officiële winkel waar de Pancratius kleding moet worden
aangeschaft. Dat was zo en dat blijft zo. Sport 200 kan daarom de pakketten aanbieden tegen een aantrekkelijke extra korting, bovenop de reguliere
Pancratius korting. Uiteraard staat het leden vrij om alleen een broek, trui of tenue te kopen wanneer men de andere onderdelen van het pakket al in
bezit heeft. Bijkomend voordeel is dat we verwachten dat door deze verplichte kleding ook de laatste Jumbo shirts versneld kunnen worden afgebouwd.
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KLEDINGPAKKET A – RECREATIEVE TEAMS

✓ Rood wedstrijdshirt met logo

✓ Witte wedstrijdbroek

✓ Rode wedstrijdsokken

✓ Rode trui met logo

✓ Zwarte broek

✓ Kindermaten | EUR 90,00

✓ Volwassen maten | EUR 95,00

Deze prijzen zijn inclusief EUR 15,00 korting bovenop de normale 10% Pancratius korting



RKSV PANCRATIUS | KLEDINGBELEID SEIZOEN 2020/2021 NOVEMBER 20194

KLEDINGPAKKET B - SELECTIETEAMS

✓ Witte wedstrijdbroek

✓ Rode wedstrijdsokken

✓ Rode trui met logo

✓ Zwarte broek

✓ Zwarte jas met logo

✓ Kindermaten | EUR 114,99

✓ Volwassen maten | EUR 119,99

Deze prijzen zijn inclusief EUR 15,00 korting bovenop de normale 10% Pancratius korting
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KLEDINGPAKKET C - KEEPERS

✓ Keepersshirt

✓ Bijpassende korte keepersbroek

✓ Lange keepersbroek

✓ Zwarte voetbal sokken

✓ Rode trui met logo

✓ Kindermaten | EUR 109,99

✓ Volwassen maten | EUR 115,99

Deze prijzen zijn inclusief EUR 15,00 korting bovenop de normale 10% Pancratius korting




