KWB mountainbike-kledij
In 2020 hebben wij, na vele jaren, besloten om clubkledij te ontwerpen
en te bestellen. Hiervoor zijn we in zee gegaan met de Nederlandse firma
TD Sportswear (https://tdsportswear.com/nl). Onze keuze voor TD
Sportswear werd sterk bepaald door het feit dat we niet gebonden zijn
aan minimumafnames bij (na)bestellingen. Zo kunnen wij ieder (nieuw)
lid steeds voorzien van de gewenste kledingstukken. TD Sportswear heeft
ook voor ieder wat wils: er kan gekozen worden tussen verschillende
kwaliteitsniveau’s (en bijhorende prijzen). We laten dan ook aan
eenieder de keuze betreffende de gewenste kledingstukken en de gewenste kwaliteit. Rij je enkel ’s
zaterdags een drietal uren met ons mee? Dan zal de Sport 100 reeks zeker volstaan qua kwaliteit. Rij
je vaker of wil je meer comfort, kan je kiezen uit de Pro 300, Pro 800 of Elite 1200 reeksen.

Wij hebben ervoor gekozen om zonder sponsoring te werken. Dit heeft volgende gevolgen:
-

-

Aangezien we niet afhankelijk zijn van sponsoring, bepalen we zelf hoe onze outfit er uit ziet.
Bij veel wielerclubs worden er om de x-aantal jaren nieuwe sponsors gezocht, waardoor ook
telkens een hele nieuwe outfit aangekocht dient te worden. Bij ons is het de bedoeling dat
de kledij in principe ongewijzigd blijft (tenzij de hele groep na een aantal jaren beslist om
eens te veranderen), waardoor niemand verplicht is om regelmatig een nieuwe outfit aan te
kopen.
We laten iedereen vrij in de aankoop van de kledij, en verplichten dit geenszins. Het is
uiteraard wel leuk indien de vaste deelnemers een uniforme outfit dragen, dat geeft KWB
ook de nodige visibiliteit naar de buitenwereld toe. Maar nogmaals: we verplichten niemand,
het blijft een vrije keuze. Aangezien we zonder sponsors werken, kunnen wij niet
tussenkomen in de kosten. Vandaar dat we de mensen de mogelijkheid geven om tussen
verschillende prijsniveau’s te kiezen. Ook wat de gewenste kledingsstukken betreft laten we
iedereen de vrije keuze: wil je enkel een wielershirt? Prima! Wil je hierbij ook een korte of
lange broek, windstopper en/of wintervest: zeker ook mogelijk!

Op de volgende pagina vinden jullie alvast de referentieprijzen (deze kunnen ietwat afwijken van de
meest recente prijzen)

