
Union shirt protocol seizoen 2020-2021 t/m 2024-2025 
  
Dit protocol omvat de procedure m.b.t. shirts voor Union-leden breedtehockey en voor 
Union-leden eerste lijn hockey. 


Voor eerste lijn hockey zijn er genummerde shirts, voor breedtehockey zijn de shirts niet 
genummerd.


Informatie 
Voor vragen over shirts breedtehockey kun je je wenden tot de shirtcommissie. Deze is te 
bereiken via shirt@unionhockey.nl


Lees eerst dit protocol voordat je vragen mailt. Het antwoord dat je zoekt, staat er hoogst 
waarschijnlijk bij.


Afhalen vanaf 2021 
Vanaf 2021 is het mogelijk om  een nieuw Union shirt in het clubhuis van Union hockey af te 
halen, op nader vast te stellen en te communiceren shirt-afhaal-en-ruil dagen. Die dagen – 
voor het begin van het nieuwe hockeyseizoen en na de winterstop - worden op de website 
van Union gecommuniceerd. Dat geldt voor zowel de breedtehockey shirts als de shirts met 
rugnummer voor de eerste lijn.


Wil je tussentijds een rood Union wedstrijdshirt bemachtigen, dan neem je contact op met 
shirt@unionhockey.nl en maak je een afspraak op de club.


Je kunt vanaf 2021 natuurlijk ook bij onze sponsor Intersport in de stad hockeyspullen 
kopen, ook een shirt. Daar betaal je echter het volle pond. Slimmer is het rode wedstrijdshirt 
op Union af te halen. 


Breedtehockeyers kunnen een wit Union uit-shirt desgewenst bij Intersport kopen. Uit-shirts 
zijn niet op de club voorradig. Eerstelijns teams krijgen voor hun eerstelijns toeslag wel een 
genummerd wit Union uit-shirt.

  
Betaling 
Van Union krijg je in februari of maart van het jaar een factuur voor je nieuw afgehaalde shirt 
van € 35. Dat gaat per automatische incasso.

Voor die € 35 krijg je een gesponsord Union thuisshirt voor de periode van 4 jaar, vanaf het 
seizoen ’20-’21. Ben je nieuw lid m.i.v. seizoen 2021-2022 en haal je een nieuw thuisshirt af, 
krijg je een factuur naar rato voor € 26,25. M.i.v. seizoen 2022-2023 € 17,50. Ook 
eerstelijnsspelers betalen € 35 voor 4 jaar gebruik van hun Union thuisshirt met rugnummer. 
Eerstelijnsspelers krijgen hun genummerde kleding in bruikleen. Dat geldt ook voor hun wit 
Union uit-shirt in bruikleen.

    
Trim hockeyers 
Als je geen competitie speelt, hoef je geen nieuw shirt aan te schaffen. Is wel mooi en 
actueel natuurlijk, maar niet verplicht.


Wedstrijdspelers 
Alle leden van Union die competitie spelen, spelen verplicht in het nieuwe gesponsorde 
Union shirt. Elke vier jaar worden de shirts vernieuwd, met nieuwe sponsoren.

 

Ruilen 
Kinderen groeien snel. Ruilen van shirt kan tweemaal per jaar. Voor aanvang van een nieuw 
seizoen in de zomer en na de Krokusvakantie in de winter.

Is je shirt te klein en wil je een groter shirt, meld dat bij de shirtcommissie. Op nader te 
communiceren vaste momenten organiseert Union een ruilmogelijkheid.


mailto:peter-paul.biermans@hetnet.nl


 

Shirt kapot 
Is je Union shirt kapot, gescheurd of beschadigd, dan kun je niet ruilen en dien je zelf een 
nieuw gesponsord Union shirt te kopen bij Union. Voor je oude beschadigde shirt krijg je 
dan geen geld terug.

  
Ga je weg bij Union? 
Dat hopen we niet, maar heb je je Union shirt niet meer nodig, omdat je niet meer hockeyt 
bij Union? Dan kun je in overleg  je shirt inleveren tijdens een ruildag. Je krijgt dan geld terug 
van Union. 

Je komt met je naam op een lijst te staan en ontvangt een bewijsje dat je je Union shirt hebt 
ingeleverd. 
 
Heb je het shirt 1 jaar gebruikt, krijg je € 26,25 terug.

Heb je het shirt 2 jaar gebruikt, krijg je € 17,50 terug.

Heb je het shirt 3 jaar gebruikt, krijg je € 8,75 terug.

Heb je het shirt 4 jaar gebruikt, krijg je € 0,00 terug.

 

Korting op het assortiment bij Intersport  
Intersport is onze retail sponsor.

Unionleden ontvangen 20% korting op de clubcollectie in filiaal Nijmegen.


Wil je voor jouw hele team een mooi trainingspak van Indian Maharadja bestellen? 
Dan krijg je 30% korting. 
 
Sparen voor jezelf en de club, installeer de Intersport VIP-app!  
INTERSPORT heeft een VIP-programma. Dit houdt in dat je op bijna al je aankopen kunt 
sparen voor korting op je volgende aankoop bij INTERSPORT. 
Je kunt als Union-lid 2,5% sparen op je aankoop. Dat krijg je als je de Intersport VIP-
app hebt geïnstalleerd. Het mooie is dat bij elke besteding ook Union geld krijgt van 
Intersport. En dat kunnen we natuurlijk goed gebruiken. 
 
Als VIP-member geniet je dan onder andere van de volgende voordelen:

• Je spaart dus 2,5% VIP-saldo op al je aankopen.

• Je ontvangt exclusieve acties en aanbiedingen.

• Je bent altijd op de hoogte van de laatste product releases en nieuwste collecties.


Hoe installeer je de app? 
- Ga naar de playstore of de appstore. 
- Download daar de Intersport VIP-app. 
- Maak een account aan in de app. 
- Selecteer de juiste winkel: Intersport Twinsport Nijmegen-City. 
- Ga naar ‘groepen’ en kies daar ‘RKHV Union’. 
- Geef de volgende code op ‘rkhvunion’.


Keepers 
Keepers dragen een officieel door de KNHB geregistreerd tenue inclusief een Union 
keepersshirt. 
Ook een keepershirt kost € 35 en is af te halen bij Union. Let op: betaal als Union-lid niet 
dubbel bij Intersport, laat je bij Intersport op de Unionlijst zetten met je lidnummer. Neem bij 
Intersport ook altijd je ID mee. Je ontvangt van Union een factuur. Slimste is om je 
keepershirt op de club te vragen. Is jouw maat niet op voorraad, regelt de club de goede 
maat voor je bij Intersport.




Afspraken over de trainingspakken en shirts voor eerstelijnsteams 
Onze sponsors The Indian Maharadja en Intersport hebben voor alle eerstelijns spelers een 
trainingspak en Unionshirts  (thuis/uit) ter beschikking gesteld. Dat is natuurlijk erg fijn. 

Graag maken we daarover enkele afspraken met je. Deze afspraken lees je hieronder.


- Je krijgt het trainingspak en de shirts voor één seizoen in bruikleen van de club. De uitgifte 
en inname verloopt via de manager. De betaling van de shirts gaat via de shirtbijdrage /
contributie en is voor 4 jaar of naar rato (€ 35 voor 4 jaar).


- We vragen je voorzichtig om te gaan met het trainingspak en de shirts. We gaan de 
spullen 4 seizoenen gebruiken voor de eerstelijnsteams en ook de volgende spelers willen 
er graag netjes bijlopen.


- De pakken moeten tijdens de wedstijddagen gedragen worden en mogen ook tijdens de 
trainingen gebruikt worden. De shirts gebruik je alleen bij wedstrijden.


- Je moet het pak en de shirts na het seizoen compleet en intact inleveren. Dus zowel het 
jasje als de broek en de shirts (thuis/uit). Ben je een van de onderdelen of het hele pak 
kwijt? Of is het shirt/pak kapot of verwassen? Dan moet je dit shirt/pak op eigen kosten 
vervangen (te verkrijgen bij Intersport jasje € 40 en broek € 40). 


- Een shirts kost € 44,99 excl. het bedrukken van het rugnummer, deze kosten komen er 
dan nog bij.


- Je mag het trainingspak niet laten bedrukken met nummers, initialen, sponsoren of andere 
afbeeldingen en teksten. Gebruik om je pak te merken en te herkennen bijvoorbeeld een 
kledinglabel wat je er tijdelijk in naait of hang iets aan de rits. Belangrijk is dat het weer te 
verwijderen is zodra je het pak weer inlevert.



