
Zeer gewaardeerde sponsor,  
of wellicht toekomstig sponsor van UDI’19/CSU.

De situatie van het coronavirus heeft ook op het afgelopen voetbalseizoen veel impact gehad. 
We hebben halverwege het seizoen helaas vroegtijdig de competitie moeten beëindigen. 
Inmiddels zijn we bij UDI’9/CSU weer hard aan het trainen om de achterstand in te halen. 
Ook mogen er voorlopig weer wedstrijden worden gevoetbald en zal de competitie in 
september weer van start gaan. Op dit moment zijn de teamindelingen bekend waardoor er 
veel vraag is naar nieuwe teamkleding.

Het tricolores shirt voldoet aan een aantal specifieke wensen van UDI’19 zoals een vaste kleur-
stelling, de breedte van de strepen, de logo’s, maar ook leuke details zoals bijvoorbeeld de tekst 
‘’sinds 1919’’, welke is verwerkt in de kraag.

Wij bieden wij onze huidige sponsoren, maar ook nieuwe geïnteresseerde sponsoren/bedrijven, 
de mogelijkheid om tegen een gunstige prijs een compleet team van UDI’19 in het nieuw te ste-
ken.  We hechten hierbij aan uniformiteit van ons tenue en we vinden de samenwerking met 
Intersport en Masita erg belangrijk. Door het bestuur is daarom voorgeschreven dat alle
gesponsorde kleding van het merk Masita moet zijn en bij Intersport Superstore Uden
besteld moet worden. Dit betreft de volgende items:
• UDI-shirt, broek en kousen;
• Trainingspak;
• Trainingstenue;
• Sporttassen

Speciaal hiervoor is een ‘’sponsorshirt’’ ontwikkeld waarop uw reclame-uiting 
prachtig kan worden weergegeven. Een uniek shirt wat speciaal voor UDI’19 
wordt geproduceerd. Een leuke bijkomstigheid is dat het indrukken van uw 
bedrijfsnaam/logo op eenzelfde manier gebeurd als waarmee het shirt 
is geproduceerd.  Hiermee zullen de shirts voor lange tijd de uitstekende 
kwaliteit van de bedrukking behouden. 

het UDI’19 Tricolores shirt in de praktijk. 

Trainings
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Het UDI’19 tricolores shirt wordt speciaal geproduceerd. De productietijd bedraagt 
tussen de 6 - 8 weken. Ondanks de meer dan ruime voorraad bij Intersport Superstore 
Uden is door de brede matenrange geen 100% leveringsgraad te garanderen.   
Dus wilt u er zeker van zijn dat het door u gesponsorde team al vanaf het begin van 
het nieuwe seizoen compleet in de nieuwe outfit kan schitteren, geef dan uw 
bestelling zo spoedig mogelijk aan ons door.

Wist u dat.. 
gemiddeld in een weekend ruim 
5.000 mensen !! (spelers, ouders, 
begeleiding, opa’s en oma’s) 
de velden van UDI’19 bezoeken. 
------------------------------------- 
UDI’19 /CSU  biedt u dus 
gigantisch veel EXPOSURE.

Wist u dat..
Intersport Superstore Uden ook 
op gebied van bedrijfskleding een 
ruime keuze heeft. Zij verzorgen 
tevens het bedrukken of borduren 
van uw bedrijfslogo, geheel 
afgestemd op uw wensen.

SINDS 1919

COMPLETE TEAM OUTFIT
15 shirts+ 1 keepershirt, 16 shorts 
+ 16 paar kousen, compleet 
inclusief uw sponsoropdruk. 
€ 995,- excl.btw.
Met gratis teamtas! 

Ander budget/samenstelling?  Vraag direct naar de mogelijkheden.

Interesse? of wilt u meer informatie.  
Neem dan contact op met 

Erwin Wijdeven, 06-42170154
sponsorcommissie  UDI’19/CSU.   
erwinwijdeven@hotmail.com   

Patrick Koolen,   06-13409166 
Intersport Superstore Uden
patrick@intersportsuperstore.nl 

 Alle UDI’19 clubkleding bekijken  
 www.intersportuden.nl/udi19 

Met vriendelijke groet, en graag tot ziens.
Erwin Wijdeven, Sponsorcommissie UDI’19/CSU.

De meest gekozen sponsorpakketten,
inclusief gratis bedrukking !

 15 UDI’19 shirts + 1 keepershirt     € 750,- excl. BTW 
  8 UDI’19 shirts + 1 keepershirt      € 425,- excl. BTW

 15 UDI’19 shirts + 1 keepershirt     € 995,- excl. BTW 
  +16 shorts + 16 paar kousen      
 8 UDI’19 shirts + 1 keepershirt     € 565,- excl. BTW
  + 9 shorts + 9 paar kousen
 16 UDI’19 trainingspakken     € 925,- excl. BTW
  volwassenen (nieuwe stijl!)  
  nieuw, nu ook in damesuitvoering 

 9x UDI’19 trainingspakken     € 495,- excl. BTW
  kinderen (nieuwe stijl!)   

 16x UDI’19 zipsweater volwassenen  € 975,- excl. BTW
  + trainingsbroek  
 9x UDI’19 zip-sweater kinderen      € 525,- excl. BTW 
  + trainingsbroek  
 16x UDI’19 sporttas + schoenvak    € 550,- excl. BTW
  volwassenen   

 9x UDI’19 sporttas + schoenvak     € 300,- excl. BTW
  kinderen
 9x UDI’19 trainingshirts, shorts     € 275,- excl. BTW
  en sokken.  kinderen   
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