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Kledingformulier 

 

Verenigingstenue 

De vereniging beschikt over een verenigingstenue voor alle leden welke verplicht is bij 

wedstrijden, toernooien en demonstraties waaraan de vereniging deelneemt. Hierdoor 

staat onze vereniging er keurig en geüniformeerd op. Als lid dien je dus over een 

compleet verenigingstenue te beschikken. 

 

Dankzij diverse financiële actie die jaarlijks door onze vereniging worden gehouden, is 

de eigen bijdrage van elk lid voor de aanschaf van de kleding slechts 60% van de 

normale winkelwaarde. Informatie over de sterk gereduceerde prijzen van de 

betreffende kleding staat op de ommezijde van dit formulier. 

 

Uitvoering tenues 

De tenues van de diverse groepen zijn op elkaar afgestemd en hebben een gelijke 

uitstraling. Hieronder is de samenstelling van de tenues per groep te zien. Een lid dient 

over een compleet verenigingstenue te beschikken. Indien je wijzigt van groep dien je 

te beschikken over het tenue dat bij die groep hoort. 

 

Kleutergym/-dans: T-shirt, korte broek (j) of legging (m) en vest 

Jongensgym: T-shirt, korte broek en vest 

Meisjesgym: turnpakje en vest 

Jazzdans: top, pantalon, vest en eventueel beenwarmers 

Volleybal dames: poloshirt, capri/cycling en vest 

Volleybal heren: poloshirt, korte broek en vest 

 

Verkrijgen van tenue of kledingstukken 

Voor het verkrijgen van je tenue of kledingstukken dien je de volgende drie stappen te 

ondernemen 

1 Personalia op kledingformulier  

De personalia op de ommezijde van het kledingformulier dient te worden ingevuld. 

2 Kleding passen 

Bij onze partner Sport Tillemans in Brunssum kan de kleding worden gepast. De 

benodigde kleding wordt genoteerd op het kledingformulier. Dit ingevulde en 

ondertekende formulier inleveren bij Sport Tillemans. 

3. Betaling 

De eigen bijdrage wordt aan Sport Tillemans betaald en dan kan de kleding worden 

meegenomen. 

 

Contactgegevens  

Sport Tillemans, Rumpenerstraat 31, 6443 CB Brunssum, tel.nr.: 045-5640264, 

www.sporttillemans.nl; 

Algemene vragen kleding: train(st)er van je groep; 

Leden- en contributieadministratie: Wesley Meuffels, e-mail: 

w.meuffels@gvolympiakfc.nl. 

Algemene informatie: Stefan Rademakers, secretaris, Kanunnik van Nuysstraat 38, 

6451 BC Schinveld, e-mail: secretariaat@gvolympiakfc.nl, tel.nr.: 045-5252823 (na 

18.00 uur) 

Website: www.gvolympiakfc.nl 

 

http://www.sporttillemans.nl/
http://www.gvolympiakfc.nl/
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Personalia lid 

Naam: ______________  

Achternaam: _________________________________________________ 

Straat: ___________________________________ Huisnummer: ________ 

Postcode: _______________ Woonplaats: _____________________________ 

Telefoonnummer: _________________________________________________ 

 

Kledingoverzicht 

Kleutergym/-dans (m)   compleet €33,50 

 T-shirt €4,50 |   legging* €11,00 |   vest* €18,00  

Kleutergym/-dans (j)   compleet €28,00 

 T-shirt €4,50 |   korte broek* €5,50 |   vest* €18,00  

 

Meisjesgym   compleet €60,50 

 Turnpakje €42,50 |   vest €18,00 

Jongensgym   compleet €28,00 

 T-shirt €4,50 |   korte broek €5,50 |   vest €18,00  

 

Jazzdans 6 t/m 9 en 9 t/m 13 jaar  

 T-shirt €11,50 |   tanktop €3,40 |   vest €18,00 

 pantalon t/m 164 €18,50 OF  pantalon vanaf S €24,00 

 Witte beenwarmers € 2,90 

Jazzdans 13 t/m 16 jaar  

 pantalon t/m 164 €18,50 OF   pantalon vanaf S €24,00 |  

 vest t/m 164 €18,00 OF   vest vanaf S €21,00 

Jazzdans vanaf 16 jaar  

 top €22,50 |   pantalon vanaf S €18,00 |  

 vest t/m 164 €18,00 OF   vest vanaf S €21,00 

 

Volleybal dames  

 Poloshirt €11,50 |   vest €21,00 

 cycling** €12,00 OF   capri** €18,00 |  

Volleybal heren  compleet €32,50  

 Poloshirt €11,50 |   vest €21,00 

*optioneel, **keuze 

 

Totaalbedrag: € _____________ 

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt ten behoeve van een correcte afhandeling 

van de levering en betaling van de kleding en worden conform de privacyverklaring 

van GV Olympia KFC verwerkt. 

 

Datum: _____________ 

 

Handtekening lid/ouder: ___________________________________ 

 


