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VeloFLITS! 
NL Doet – helpt u mee? 
Velocitas doet ook dit jaar weer mee met de 
vrijwilligersactie NL Doet. NL Doet wordt door het 
Oranjefonds georganiseerd op vrijdag 21 en zaterdag 22 
maart 2014. NL Doet is de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland, waarbij vrijwillige inzet in de spotlights 
worden gezet. Iedereen wordt gestimuleerd om een van 
deze dagen de handen vrijwillig uit de mouwen te steken. 
 
Velocitas kan uw hulp bij twee klussen gebruiken op 
zaterdag 22 maart: 
 
Reparatie turntoestellen 
In gymzaal de Sleutel worden turntoestellen nagekeken 
en schoongemaakt. Ook zal de houten tumbling worden 
gerepareerd. Naast timmer- en reparatiewerk, kunnen 
we ook hulp gebruiken bij vervoer van turntoestellen, 
verzorging van koffie/thee en lunch. 
 
Tijd: 9-16u (een paar uur helpen is ook mogelijk) 
Locatie: Gymzaal de Sleutel, Hoogenburg 22 in Gouda 
Aanmelden kan via http://nldoet.nl/. 
 
Turn en Fundag 
In sporthal de Mammoet  wordt de Turn en Fundag 
georganiseerd . Een wedstrijd en fundag ineen voor 
kinderen van 7 t/m 13 jaar uit de hele regio. 
Velocitas verzorgt de organisatie en zoekt hulp bij diverse 
taken. Afhankelijk van de taak kunnen we u hulp  
's ochtends, 's middags of gedurende de dag gebruiken. 
 
Tijd: 8-16u (of een dagdeel) 
Locatie: Sporthal de Mammoet, Calslaan in Gouda 
Aanmelden kan via http://nldoet.nl/. 
 
Kijk voor meer info op onze website. 

 

 
 

 

Te koop aangeboden 
Wilt u turnkleding of gympakjes doorverkopen? Bent u op 
zoek naar (tweedehands) gymkleding? Op onze website 
staan verschillende items. 
 
http://www.velocitasgouda.nl/tekoop/ 
 
Wilt u turnkleding te koop aanbieden, stuur dan een foto 
met alle gegevens naar info@velocitasgouda.nl 

Voor in de agenda 
Deze week (17-23 februari) is het voorjaars-
vakantie. Er zijn geen recreatielessen. De 
wedstrijdgroepen hebben eigen afspraken 
gemaakt. 
 

Op  15 april 2014 zal de algemene leden-
vergadering van Velocitas Gouda worden 
gehouden. Locatie en tijdstip volgen nog! 

Velocitas Clubkleding 
Binnenkort gaan we nieuwe kleding bestellen. 
Wilt u een verenigings T-shirt of Velocitas 
Turnpakje aanschaffen? Op de volgende pagina 
vindt u alle bestelinformatie. U kunt bestellen 
t/m 15 maart. 
 
Meer informatie over de kleding: 
http://www.velocitasgouda.nl/kleding/ 
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Colofon 
Deze VeloFLITS! is een uitgave van gymnastiekvereniging Velocitas en wordt samengesteld door de 
communicatiecommissie: communicatie@velocitasgouda.nl 

Velocitas Club T-shirt 
Vul uw gegevens in, neem 10 euro mee en lever het briefje met geld uiterlijk zaterdag 15 maart in op de 
les of mail naar loutje100@hotmail.com. Indien er te weinig interesse is, wordt de bestelling uitgesteld 
(dit i.v.m. de leveringsvoorwaarden). In dat geval wordt u op de hoogte gebracht. 
 
Naam zoon/dochter: .................................................................. 
 
Leeftijd: ................................ Maat T-shirt: ............................... 
 
Zit bij Acro / Gym / Turnen / Dans / Freerunning / Springgroep 
 
Heeft les van: ............................................................................. 
 
Heeft les op: ..........................(dag) van:.................tot:.............. 
 
E-mailadres: ………………………………………………………………………….. 
 

Velocitas Turnpakje 

 

Om een pakje of broekje te bestellen volgt u de volgende stappen: 
• U schrijft de naam van uw dochter op een enveloppe 
• U schrijft de maat van het pakje en / of broekje op de enveloppe 
• Indien u een extra haarwokkel wilt, schrijft u dat erbij 
• U stopt gepast geld in de enveloppe  
• De enveloppe geeft u uiterlijk zaterdag 15 maart aan de leiding 
 

De pakjes vallen niet klein uit en zijn zeer rekbaar. Indien u niet  
zeker bent van de maat raden wij u aan een pakje van een ander  
meisje te passen. 
 
  
  
  
 

Maat 
Prijs turnpakje 
(incl. haarwokkel) 

Prijs turnbroekje 

116-122 (wit label) € 38 € 10 

128 (geel label) € 39 € 11 

134 (oranje label) € 40 € 11 

140-146 (rood label) € 41 € 12 

152-158 (paars label) € 42 € 13 

164-170 (groen label) € 43 € 14 

Maat 36 (blauw label) € 44 € 15 

Maat 38 (wit label) € 45 € 16 

Extra haarwokkel € 2 per stuk 

Vragen? Stel ze aan de 
leiding of mail naar 
info@velocitasgouda.nl 
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