
Clubkleding 
Gymnastiekvereniging 
Velocitas Gouda 
 
p/a  Landmeesterslag 41 
2805HR GOUDA 
secretariaat@velocitasgouda.nl 
 

www.velocitasgouda.nl                     @VelocitasGouda 

Clubkleding bestellen 
Velocitas heeft zowel voor de recreatie als wedstrijdgroepen 
verenigingskleding. Het bestuur van Velocitas streeft ernaar om 
alle leden vanaf 6 jaar verenigingskleding te laten dragen, zodat 
wij naar buiten toe ons echt als een vereniging kunnen 
presenteren. Bij wedstrijden is verenigingskleding verplicht. 
 

Het is mogelijk tussen oktober en april kleding te bestellen. 
Houd hiervoor de bestelrondes (2-3 per jaar) in de gaten. Op de 
volgende pagina vindt u alle kleding + maten + prijzen. 
 

Betaling gaat vooraf door middel van overschrijving. 
Wilt u meer informatie, neem contact op met de leiding of kijk 
op www.velocitasgouda.nl/kleding (ook voor de bestelrondes). 
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Bestelinformatie 
 

Stap 1: Bestel de kleding via de leiding van uw kind(eren). 
Stap 2:  Maak het benodigde geld over op de rekening van Velocitas onder  
 vermelding van de voor+ achternaam van uw zoon/dochter. 
 

Rekeningnummer Velocitas: NL 24  INGB  0002 9901 95 
 

De bestelling is pas definitief wanneer  de bestelling én het geld binnen zijn. 
De kleding wordt via de leiding uitgedeeld op de lessen, indien de betaling  
op tijd is voldaan. U ontvangt hiervan geen bevestiging. 
 

Voorbeeld bestelbriefje 
 

Naam zoon/dochter 
Heeft les op: ………………..dag van …………. uur tot …………. uur bij …………….(trainer) 
Wat u wilt bestellen + totaalprijs: 

 
 Turnpakje  maat: ………………..  Prijs:  € …… 
 Turnbroekje  maat: ……………….. Prijs:  € …… 
 Velocitas T-shirt  maat: ………………..  € 10 
 Extra haarwokkel   € 2 
 Velocitas Bidon   € 4 
 Velocitas Sporttas   € 15 
 

TOTAAL PRIJS:   € …………… 
 
Bestellen van kleding gaat via de eigen leiding!! 

Wist u dat we ook kleding (nieuw en tweedehands) 
op onze website aanbieden? 

Kijk op www.velocitasgouda.nl/tekoop. 

http://www.velocitasgouda.nl/kleding
http://www.velocitasgouda.nl/kleding


Meisjes gymnastiek / turnen recreatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jongens recreatie / Ouder & Kind / Volwassenen 

 

 

 

 
 

 

Springgroep / Selectie Turnen/ Jong Talent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Overige verenigingsitems 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Maat 
Turnpakje 
(incl. haarwokkel) 

Broekje Samen 

116-122 (wit label) € 38 € 10 € 48 

128 (geel label) € 39 € 11 € 50 

134 (oranje label) € 40 € 11 € 51 

140-146 (rood label) € 41 € 12 € 53 

152-158 (paars label) € 42 € 13 € 55 

164-170 (groen label) € 43 € 14 € 57 

Maat 36 (blauw label) € 44 € 15 € 59 

Maat 38 (wit label) € 45 € 16 € 61 

Extra haarwokkel € 2 per stuk 

Let op: 
De pakjes vallen groot uit 
en de stof rekt goed mee. 
Bent u niet zeker van de 
maat? Pas een pakje van 
een ander kind om de 
juiste maat te bepalen. 

Maat T-shirt 

104-110 / 116 / 128 € 10 

140 / 152 / 164 € 10 

S / M / L / XL € 10 

Verenigingsitems Per stuk 

Bidon (met Velocitas logo) € 4 * 

Sporttas (met Velocitas logo) € 15 * 

* Zolang de voorraad strekt 

Maat 
Turnpakje 
(incl. haarwokkel) 

Broekje Samen 

116-122 (wit label) € 41 € 12 € 53 

128 (geel label) € 42 € 13 € 55 

134 (oranje label) € 43 € 13 € 56 

140-146 (rood label) € 44 € 14 € 58 

152-158 (paars label) € 45 € 15 € 60 

164-170 (groen label) € 46 € 16 € 62 

Maat 36 (blauw label) € 47 € 17 € 64 

Maat 38 (wit label) € 48 € 18 € 66 

Extra haarwokkel € 2 per stuk 


