
 

Beste leden, 

Binnen de vereniging hebben we een nieuw (dames)trainingspak laten ontwerpen. Dit pak wordt 

naast het huidige trainingspak aangeboden en tevens ons verenigingspak. Beide pakken mogen dus 

gedragen worden op de wedstrijden, maar ook tijdens de trainingen. 

Het trainingspak is ontworpen door Balans sportwear. Het trainingspak is in losse delen en in 

verschillende maten te bestellen. Dus jack en broek mogen apart (los) besteld worden. Je kunt dus 

alleen een jack bestellen als je dit zou willen. Je kunt ook twee broeken bestellen. 

(Heren/jongens trainingspakken zullen op een later tijdstip aangeboden gaan worden) 

Het jack kost € 48,00 per stuk en de broek kost € 25,00 per stuk. Totaalprijs van het pak € 73,00. 

De trainingspakken kunnen, voordat er besteld wordt, eerst gepast worden (zodat je de correcte 

maat besteld).  

De volgende data staan vast om te gaan passen in het turncentrum aan de Rakthof 14 - 5709 EK 

Helmond: 

Maandag  1 april 2019  18.00 – 20.00 uur 

Dinsdag  2 april 2019  18.00 – 19.00 uur 

Woensdag  3 april 2019  18.00 – 20.30 uur 

Donderdag  4 april 2019  18.00 – 19.00 uur 

Vrijdag   5 april 2019  16.30 – 19.00 uur 

 

Vanaf maandag 1 april a.s. kan er meteen besteld worden via de website: 

http://www.balanssport.com/nl/webwinkel-ht35/home.html Op de website staan de verdere 

instructies voor het bestellen en betalen. 

Er kan besteld worden tot en met 10 april 2019. Daarna worden de bestellingen doorgezet. 

Door het jaar heen kan er ook besteld worden, maar er zullen vaste tijden zijn waarop ze dan 

daadwerkelijk besteld gaan worden. Dit zal steeds op de website aangegeven worden. 

De contactpersoon voor het passen van de pakken en het bestellen is mevr. Nicole van Aerle. 

Mochten er vragen zijn kan er met haar contact worden opgenomen (tel. 0641013136). 
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