
Tenuesponsoring 2018-2019 

Sponsorovereenkomst: 

Sinds 2016 heeft Odis een sponsorovereenkomst afgesloten met Sport 2000 
Naaldwijk/Hummel. Deze 5 jarige overeenkomst loopt van 2016-2021. De 
samenwerking verloopt erg prettig. Het gemak dat onze kledingleverancier zich in 
Naaldwijk bevindt, heeft zich inmiddels wel bewezen. Aan deze overeenkomst is een 
online ODIS-Hummel webshop voor leden gekoppeld, bereikbaar via een button op 
de ODIS website. Alle leden kunnen via de webshop met 10% korting ODIS kleding 
bestellen, tevens kunnen alle leden zich in de winkel in Naaldwijk registreren. Als je 
al een klantenpas hebt dan kunnen zij deze koppelen aan je registratie als Odis lid. 
Op deze manier ontvang je nog steeds de korting op handballen en 
handbalschoenen. De kortingspasjes van Sport 2000 komen door dit nieuwe 
registratiesysteem te vervallen.  

Clubtenues: 

Het seizoen 2018- 2019 startte met 16 teams. Voor 1 team liep het sponsorcontract 
af, maar gelukkig was deze sponsor bereid om opnieuw een sponsorovereenkomst 
aan te gaan voor 3 jaar. Dit betrof de sponsor Alhadra uit Hoek van Holland en het 
ging om het team DB1. Aangezien Hummel haar kledinglijn had vernieuwd, is ODIS 
ook meegegaan  met deze kledingwissel. Er is gekozen voor de Lyon kledinglijn. De 
DB1 was dus het eerste team in deze mooie nieuwe tenues. De komende jaren zal 
deze kledinglijn doorgevoerd gaan worden binnen de overige teams van ODIS.  

Tijdens een thuiswedstrijd werd het nieuwe tenue onder luide muziek en applaus 
gepresenteerd aan het thuispubliek. De sponsor werd in het zonnetje gezet met 
mooie woorden van onze voorzitter en een bloemetje en de speelsters werden 
getrakteerd op een heerlijke taart.  

Via het kleding/sponsor beleid heeft handbalvereniging ODIS één uitstraling in 
kleding middels de rode Hummel kledinglijn, met dank aan onze sponsors!  

Dankzij de steun van deze sponsors is/blijft het mogelijk om bij handbalvereniging 
ODIS te handballen zonder kosten voor kleding voor de leden! 
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