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Lokeren,16 september 2016

Beste ouders, beste gymnasten,

Ook dit jaar willen wij nieuwe en bestaande leden de mogelijkheid bieden om clubkledij aan te
bieden.
De volgende clubkleding kan besteld worden:
Zwart marcelleke
met opdruk clublogo
voor onze jongens en mannen
Clubmaillot (van maat 6j
tot en met XXL)

Zwarte turn-short (van
maat 6j tot XXL)

zwart topje met opdruk clublogo voor onze jonge en
oudere dames

Clubkledij is NIET verplicht.
Eén uitzondering: acro waar clubmaillot WEL verplicht wordt.
Let wel: in maart 2017 organiseren wij een Turngala. Deelnemers vanaf discipline (HG B bv)
worden wèl veronderstelt op te treden in maillot/clubkledij (eventueel proberen lenen bij andere
gymnasten op eigen initiatief).

Prijzen:
Clubmaillot:
van maat 6j tot en met 14 jaar: 60 euro
van maat S tot en met XXL: 65 euro
Zwarte turn-short
Alle maten: 15 euro
Zwart marcelleke
Jongens: van maat 4j tot en met maat 12j+: 10 euro
Heren: van maat M tot en met maat XXL: 10 euro
zwart topje
Meisjes: van maat 4j tot en met maat 12j: 10 euro
Dames: van maat XS tot en met maat XL: 10 euro

Pasmoment:
Om iedereen te kunnen voorzien van een passende outfit, hebben wij een pas-namiddag voorzien
op zaterdag 24 september 2016 van 13u30 tot 17u in de kleine refter van gemeentelijke
basisschool Staakte.
Passen is belangrijk voor de juiste maatbestelling.
Bestellen kan bij voorkeur alleen dan.

Betaling:
Er dient ter plaatse cash betaald te worden.
In geval van stock, kan clubkledij onmiddellijk meegenomen worden.
In geval er geen stock meer is van bepaalde maat, dienen wij bestelling te plaatsen/ Levertermijn
ligt tussen de 3 en 6 weken.
Houd er rekening mee dat wij bestelde kleding niet kunnen retourneren.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

