Nieuwe kledingleverancier!
Wij hebben als RKSV Nuenen al jarenlang een uitstekende samenwerking met PSV voor levering van
kleding, waarbij wij als Premium Amateur Partner ook gebruik konden maken van interessante
extra’s als kennissessies, marketing, fieldlab metingen en coaching sessies. Een aantal maanden
geleden is een nieuwe overeenkomst getekend voor wederom 3 jaar. Onderdeel hiervan was het
compleet vervangen van de NIKE kledinglijn in Adidas omdat NIKE kon ons tenue niet meer kon
leveren.
PSV heeft echter kort geleden een zeer lucratieve deal met PUMA gesloten. Hierdoor kan PSV ons
niet meer beleveren. Door PSV is het aanbod gedaan om de verplichtingen t.a.v. de kleding die met
RKSV Nuenen was overeengekomen, door 100% Football te laten overnemen. Na gesprekken met de
Stichting Vrienden van Nuenen zijn er uiteindelijk gunstigere condities voor onze vereniging
uitgekomen dan in het oude contract!
Onze nieuwe partner is in staat naast de kleding ( blijft de resterende contractperiode 2
jaar gewoon Adidas ) ook aanvullende diensten aan te bieden als het opstarten van een e-sporting
ruimte, nieuwe webshop, nieuw vitrine, bemiddeling bij inhuren interessante sprekers, coaching etc.
100 % Football levert aan ca. 300 sportverenigingen!
Uiteraard willen we de relatie met PSV behouden en inmiddels is een conceptvoorstel voor nieuwe
samenwerking van PSV ontvangen, dit wordt binnenkort nader met hen besproken.
Conclusie:
• Jammer dat de bestaande deal met PSV deels wordt uitgekleed; zakelijke belangen hebben
hierbij voor PSV voorrang gehad;
• PSV heeft bemiddeld in de totstandkoming van een relatie met een nieuwe
kledingleverancier, die alle bestaande verplichtingen overneemt om ons als Premium
Amateur Partner niet in de kou te laten staan.
• 100 % Football beschikt over een uitgebreid netwerk en kan RKSV Nuenen verder op weg
helpen bij de ontwikkeling van onder andere E-Sporting en het opzetten van een Website.
• Financieel worden wij er beter van.
De ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met 100% Football vindt plaats
zondag 08 maart a.s. in het sponsorhome, rond 13.00 u., voorafgaand aan de wedstrijd van het 1e
elftal tegen AWC.
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