
Juni 2015 
 
Beste stuurlui, 
 
Als kledingcommissie staan we een beetje onder tijdsdruk en nu de bestuursvergadering, overigens 
om zeer begrijpelijke redenen, is uitgevallen informeren wij jullie hierbij over onze voorstellen. Als je 
hoofd er weer naar staat kun je dan reageren. 
 
Polo Kariban zwart/rood LM  60 st. á  €  32,00 = €  1920,00 
Overhemd Hakro rood   60 st. á  € 27,00  = €  1620,00 
Halskoord en knoop wit   60 st. á  €   5,00  = €    300,00 
Schippertrui Hakro marine  60 st. á  € 33,00  = €  1980,00 
Muts marine met naam   60 st. á  €   9,00  = €    540,00 
Polo Kariban KM   60 st. á  € 34,00  = €  2040,00 
Aanpassen bestaande polo’s  60 st. á  €   7,50  = €    450,00  
         _________ 
       Totaal  €  8850,00 
         ======== 
Dit bedrag is niet door onszelf op te hoesten en daarom stellen wij de volgende fasering voor: 
 
2015 aanschaf overhemd rood met knoop en koord €  1920,00 uit beschikbaar budget 
 aanpassen bestaande polo’s   €    450,00 uit beschikbaar budget 
 
 Beschikbaar € 2500,00 ; uitgaven € 2370; dus binnen het budget 
 
 Om ook de polo’s zwart/rood te kunnen aanschaffen stellen wij voor bij het beschikbaar 

stellen van het nieuwe kledingpakket aan de leden een borg te vragen van € 50,00, die ze 
weer terug krijgen als ze het pakket weer netjes inleveren. (We geloven in de haalbaarheid 
hiervan meer dan in de vriendenactie die de sponsorcommissie voor heeft gesteld en 
bovendien levert dit direct het benodigde geld op) 
 
Opbrengst 47 leden á € 50,00 = €  2350,00  Aanschafkosten €  1920,00 
Dus dit blijft dan ook binnen het budget 
 

2016 Aanvraag subsidie bij het PBCF voor: 
 Schipperstrui  en muts  €  2520,00 
 Polo KM   €  2040,00 
 

Mocht de subsidie maar gedeeltelijk worden toegewezen dan vervalt de aanschaf van de  
nieuw polo KM en komt daar de bestaande polo met LM voor in de plaats die we dan  
aanpassen met KM. 
 

Omdat wij heel graag zouden willen dat we op ons eigen festival Deining in de Haven ons kunnen 
presenteren in zowel de polo als het overhemd stellen we voor om de leden per mail te vragen in te 
stemmen met het voorstel om een borg van € 50,00 in te stellen en bij meerderheid daarover een 
besluit te nemen. In de najaarsvergadering kan vervolgens een formeel besluit tot wijziging in het 
huishoudelijk reglement worden geagendeerd. 
 
Met vriendelijk groet namens de kledingcommissie: 
 
Marten de Vrij  


