Aan leden en ouder/verzorgers van onze leden
Musselkanaal, 24 augustus 2015
Betreft: informatie nieuw clubtenue
Hallo,
Met dit schrijven willen wij u informeren over het nieuwe clubtenue.
Al sinds 2001 heeft MSK gymnastiek het huidige tenue. Na al deze jaren willen we graag een
nieuwe uitstraling, met de uitvoering in het verschiet is dit een mooie periode om de vereniging
in het nieuw te steken. We hebben een prachtig pakje uitgekozen.
We hebben rekening gehouden met de wens van de leden, de meiden willen Glans en Glitter!
Op de website (www.mskgym.nl) van onze vereniging staat een foto van het pakje.
De aanschaf van een nieuw clubtenue heeft een aantal redenen. Onze vereniging krijgt steeds
minder tweedehands pakjes aangeboden en de kwaliteit van deze pakjes wordt minder. Wat
het bestuur jammer vindt is dat onze clubkleur groen niet voorkomt in het pakje. Veel ouders
vinden de huidige prijs van € 47,50 voor het gympakje en € 57,50 voor de jongens te duur. Het
nieuwe verenigingspakje of hemd kost € 37,00. Voor de jongens komt daar nog een broekje bij
van € 14,00. De jongens kunnen ook voor een zwart broekje van een ander merk kiezen.
U zult zich afvragen waarom de train(st)ers het belangrijk vinden dat de leden trainen in een
gympakje of hemdje. Voor de train(st)ers is de houding van een kind van belang, de train(st)er
kan dan bepalen of een oefening op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Het trainen in een
gympakje of hemdje komt de veiligheid ten goede voornamelijk bij het vangen bij een salto of
handstand. Een gympakje of hemdje zakt bij het maken van een handstand niet over het hoofd.
Daarbij vinden we het er mooi en netjes uitzien dat de leden uniform gekleed zijn tijdens b.v.
een uitvoering.
De meiden die turnen en de acrogymnasten hebben vorig jaar een nieuw wedstrijdpakje
aangeschaft. Voor deze groepen kan het verenigingspakje prima gebruikt worden tijdens de
trainingen.
Leden krijgen de mogelijkheid om zelf een korting te verdienen door de verkoop van Grote
Clubactie loten. Ieder verkocht lot levert € 1,50 korting op voor het nieuwe tenue. Verkoopt
een lid 24 loten dan is het turnpakje/jongenspakje gratis! Willen de jongens ook voor
het broekje sparen dan komen daar nog 15 loten bij. Door deze actie hopen we dat het voor
iedereen mogelijk is om een tenue aan te schaffen. De Grote Clubactie start op zaterdag 19
september. Verdere informatie over deze actie ontvangt u binnenkort.

In de week van 31 augustus t/m 4 september zijn er paspakjes aanwezig en kunt u uw
bestelling opgeven d.m.v. het invullen van het bestelformulier. Kunt u die week niet dan kunt u
een afspraak maken via webmaster@mskgym.nl om het pakje te passen.
Wilt u voor de uitvoering van 12 december zeker weten dat het tenue wordt geleverd dan
verzoeken wij u de bestelling door te geven vóór 30 september a.s. Bij aflevering dient het
pakje contant te worden voldaan. Voor ieder lot van de Grote Clubactie ontvangt u € 1,50
korting op de bestelling. Deze korting zullen we direct verrekenen.
Heeft u nog vragen dan kunt u één van de bestuursleden benaderen. Voor telefoonnummers
verwijzen wij u naar ons informatiebulletin.
Met vriendelijke groet,
MSK Gym
Bestuur en leiding.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTELLIJST CLUBTENEU – Grote Clubactie loten
Hierbij bestellen wij het nieuwe clubtenue van MSK Gymnastiek.

Naam lid:

_____________________________

Groep:

_____________________________

Maat:

__________ jongenshemd/meisjes gympakje

Maat:

__________ jongensbroekje

Aantal Grote Clubactie loten: __________ loten (besteld u 24 loten dan heeft u geen kosten voor het
jongenshemd of meisjes gympakje)

Handtekening ouder:

__________________________ Datum bestelling:

-

- 2015

