Nieuwe shirts… meer informatie
Ja, ja, het gaat nu dan toch echt gebeuren… we krijgen nieuwe shirts. We willen
graag dat iedereen in het nieuwe seizoen in het nieuwe shirt te bewonderen is.
Daarom starten we in mei met de passessies en bestellen we in juni bij onze
leverancier de shirts, zodat ze op tijd, in de juiste maat en met het juiste
rugnummer beschikbaar zijn.
Pasmomenten
Voor het passen van de juiste maat zijn in mei op de dinsdagen en donderdagen
Madelon of Arthur in de zaal aanwezig zijn om het passen goed te laten
verlopen. Zorg dat je op één van die momenten bent langs geweest, want anders
heb je volgend seizoen geen shirt en kan je geen wedstrijden spelen! Het is fijn
als iedereen zo snel mogelijk komt omdat het natuurlijk best een hele
tijdsinvestering voor ons is. Bij jeugdleden is het handig als ouders bij het
passen aanwezig zijn.
Bestellen
Na het passen van je shirt, onthoud je je maat en eventuele andere
bijzonderheden (lange of korte mouw etc) en bestel je via www.vovero.nl jouw
shirt. We hebben daarvoor tijdelijk een duidelijk button aangemaakt op de
hoofdpagina. Uiteraard ontvang je een bevestiging van jouw bestelling terug.
Daarna is het vooral even geduld hebben.
Korte broek erbij?
Nieuw dit keer, is dat je ook de mogelijkheid hebt om een broek te bestellen.
Ook hiervoor zijn pasexemplaren beschikbaar. Let wel: dit is een vrijwillige
keuze. Het nieuwe shirt is verplicht als je wedstrijden wilt spelen, maar elke
zwart, kort broek volstaat om het tenue compleet te maken. Ook je broek kan je
bestellen via de site. De broek moet je overigens zelf betalen voor aflevering.
Shirtfonds
In de algemene ledenvergadering van november 2013 is besloten dat de shirts
voortaan in eigendom zijn van Vovero. De bijzonderheden hier rondom vindt je
op de site www.vovero.nl. Concreet betekent het dat je je shirt 3 jaar in
bruikleen krijgt en dat het betaald wordt door Vovero. Vertrek je binnen die 3
jaar van de vereniging dan lever je je shirt weer in. Na die 3 jaar krijg je
automatisch een nieuw shirt. Waar mogelijk hergebruiken we ingeleverde shirts.
Meer informatie
O ja, aan de lijst met rug/borstnummers wordt nog gewerkt. Deze komt zo snel
mogelijk op de site te staan. Heb je vragen of wil je meer informatie? Mail dan
even aan shirts@vovero.nl

