
Waspik, 20 december 2016 

Betreft: clubkleding 
 
 
Beste leden van BC Vitesse, 
 
Sinds enkele jaren beschikken alle leden van BC Vitesse over een shirt van onze 
badmintonclub. Helaas zijn onze huidige shirts niet meer leverbaar. Dit heeft tot gevolg dat 
de leden van het bestuur een nieuwe kledinglijn hebben uitgekozen.  
We hebben unaniem gekozen om verder te gaan met  het Odense- shirt van Hummel (de 
huidige shirts zijn eveneens van Hummel). Aan nieuwe seniorleden van de club zal een shirt 
gegeven worden uit de huidige voorraad shirtjes, voordat overgegaan wordt op het nieuwe 
model. Ook de jeugdleden blijven spelen in de huidige shirtjes. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat je graag dit nieuwe model zou willen aanschaffen. Het is  
mogelijk om dit via mij te doen. Kosten zijn voor eigen rekening. 
Het shirt zal € 21,40 gaan kosten, zowel voor de dames- als herenmaten en zal worden 
voorzien van het logo van BC Vitesse. Het shirt is verkrijgbaar in damesmaten XS-S-M-L-XL en 
in herenmaten S-M-L-XL-XXL. 
 

   
 
Wij willen je ook eenmalig (nu, bij de introductie van dit shirt) de mogelijkheid geven om evt. 
je voor- of achternaam op de achterzijde van het shirt te laten bedrukken. De kosten hiervan 
bedragen € 4,50. 
    

Bij het shirt is het ook mogelijk om evt. een bijpassend short te bestellen. Deze is ook te 
combineren met het huidige shirt. De kosten hiervan bedragen € 12,70. De shorts zijn 
verkrijgbaar in dezelfde bovengenoemde maten.        
Mochten er dames zijn die een rokje willen aanschaffen….Het is mogelijk een rokje te kopen in effen 
zwart (merk Reece) voor de prijs van € 24,50. 
 
Mocht  je een shirt/ short/ rokje willen bestellen,  dan verzoek ik je dit schriftelijk aan me door te 
geven  onder vermelding van je naam en de maat die je nodig hebt  via de email  vóór 16 januari 
2017. 
 
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van BC Vitesse, 
 
 
Ankie Hooijmaijers (ledenadministratie en clubkleding)               


