Clubkleding Z&PC T.H.O.R. Wildervank

Omdat we graag willen dat iedereen er met wedstrijden in hetzelfde tenue bij loopt hebben we een
basisset met kleding van het merk Erima. Deze basisset is voorzien van het logo van Z&PC T.H.O.R.
Dit is allemaal samengesteld door een kledingcommissie en wordt besteld bij Valkema Sport in
Veendam.

•
-

De basisset:
De basisset is een shirt en korte broek van het merk Erima, dit wordt bekostigd door de
vereniging. Er wordt borg gevraagd van € 10,- voor de broek en € 10,- voor het shirt.
De borg wordt verrekend met de contributie, als men het lidmaatschap bij de vereniging
stopt dient men de basisset weer in te leveren en de borg wordt dan terug gestort.
Er mogen geen aanpassingen en/of toevoegingen worden aangebracht aan de basisset, zoals
andere logo’s en namen.
Is de basisset te klein dan kan deze worden ingeleverd bij de kledingcommissie en
vrijblijvend worden omgeruild voor een grotere maat (is deze niet op voorraad dan wordt
deze besteld).

•
-

Verplichtingen basisset:
Mag alleen gedragen worden bij wedstrijden en niet om naar de training te gaan.
Moet gedragen worden bij officiële gelegenheden, zoals prijsuitreikingen en fotomomenten.
Moet gedragen worden als het wordt aangegeven.
De basisset mag niet gedragen worden tijdens werk, schoolactiviteiten of privé
aangelegenheden. We willen de basisset netjes houden voor bovenstaande activiteiten.

•
-

Optioneel pakket: Deze kosten zijn voor de leden zelf.
Vest blauw van het merk Erima (logo klein op de borst en groot op de rug).
Broek lang van het merk Erima.
Er mogen geen aanpassingen en/of toevoegingen aan het optioneel pakket worden
aangebracht, zoals andere logo’s en namen.

Voor vragen over de kleding en het bestellen van deze kleding kan men zich wenden tot de
kledingcommissie (Karin van Dijk & Heleen Spelde) of leden van het bestuur.
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