TEAMWEAR 2017
Dag zwemmer en ouder,
Zoals jullie reeds hebben vernomen is het sponsorcontract met Arena vernieuwd. Dit
nieuwe contract zal lopen tot het einde van het zwemseizoen 2020-2021 en werd dus
afgesloten voor een periode van 4,5 jaar.
Omdat de contracten met onze vorige kledijsponsors ook afliepen hebben we
besloten om het teamwear te vernieuwen, ditmaal enkel met vermelding van Arena
en zonder bijkomende kledijsponsors.
Het basispakket
Er zal een basispakket worden aangeboden voor de niet-vergunninghouders en voor
de competitiezwemmers (incl. Masters).
Voor de niet-vergunninghouders zal het pakket bestaan uit een short, T-shirt en
badmuts met de ZN-bedrukking en worden aangeboden voor de prijs van 10 euro
(voor de eerste aankoop, winkelwaarde 60 euro).
Voor de competitiezwemmers (incl. Masters) bestaat het pakket uit een short, Tshirt, trainingsbroek, sweater en badmuts met ShaRK- bedrukking en worden
aangeboden voor de prijs van 30 euro (voor de eerste aankoop, winkelwaarde 180
euro).
Bestelling van het basispakket
U kan de aankoop van uw basispakket bevestigen door te mailen naar
teamwear@zwemclub-nijlen.be met vermelding van ‘Naam Zwemmer’. Wij berichten
u per kerende wanneer de bestelling kan worden afgehaald.
Gelieve contant te betalen bij ontvangst van uw bestelling.
Bijbestellingen teamwear
Extra kledingstukken, rugzakken, badmutsen en wedstrijdzwembrillen (type Cobra)
kunnen eveneens via de club en aan de helft van de catalogusprijs worden
aangekocht.
Het bestelformulier zal weldra op onze website geplaatst worden onder de rubriek
kledij-teamwear.
Bestellingen kunnen doorgemaild worden naar teamwear@zwemclub-nijlen.be of
doorgeven worden aan Sandra Faes of Heidi Kenis.
Rugzakken, badmutsen en wedstrijdzwembrillen zullen steeds op voorraad zijn (te
bevragen bij Sandra of Heidi).
Gelieve contant te betalen bij ontvangst van uw bestelling.

Bestellingen wedstrijdpakken/broeken.
In tegenstelling met de vroegere afspraken zullen de wedstrijdpakken en -broeken
ongelimiteerd kunnen besteld worden aan de helft van de catalogusprijs.
Bestellingen kunnen doorgemaild worden naar teamwear@zwemclub-nijlen.be of
doorgeven worden aan Sandra Faes of Heidi Kenis.
Gelieve wel rekening te houden met de correcte opmeting van de maten van de
wedstrijdpakken. Opmeetttabellen hiervoor zijn beschikbaar bij onze dealer of bij
Sandra Faes of Heidi Kenis.
Wanneer moeten we de kledij dragen?
Het spreekt voor zich dat het sponsorcontract ook enkele verplichtingen inhoudt voor
onze club en haar leden tegenover Arena.
Van zodra de nieuwe teamwear geleverd is, mag de oude teamwear niet meer
gedragen worden op wedstrijden, met uitzondering van de rugzakken!!!
Tijdens de competitiewedstrijden zijn de zwemmers verplicht om badkledij van Arena
te dragen. De T-shirt en de short zijn verplicht te dragen bij de prijsuitreikingen. De
training (zwarte broek en witte jack (met rits)/hoodie (zonder rits)) is verplicht om de
club te profileren op wedstrijden. Het dragen van een ander merk van badkledij kan
leiden tot het ontzeggen van deelname aan de wedstrijd.
Voor de wedstrijden van de niet-vergunninghouders is er geen verplichting tot het
dragen van badkledij en zwembrillen van Arena tijdens de wedstrijden. Uiteraard
vragen we wel zoveel mogelijk kledij van het merk Arena te dragen. Nietvergunninghouders die over een basispakket kledij beschikken vragen we om dit
zoveel mogelijk te dragen tijdens de wedstrijden.
Dealer
Vanaf 1/1/2017 hebben we ook een nieuwe dealer voor onze badkledij: sportwinkel
Mariën-Bouwens, Ringlaan 22 te 2240 Zandhoven.
Het bestuur vraagt van zoveel mogelijk van uw badkledij aan te schaffen bij deze
leverancier. Op de aankopen die door de clubleden worden aangekocht krijgt de club
commissie die terug geïnvesteerd wordt in de clubwerking. De zwemmers ontvangen
ook 5% aan de kassa op vertoon van de clubkaart.

Het bestuur

