
Beste Spitsen, 
  
Vanuit de kledingcommissie willen wij jullie informeren over een aantal zaken. 
  
ClubColors is onze partner voor de clubkleding. Jullie weten prima de weg te vinden via de button op 
Spitsweb naar onze Club Webshop.  
De afgelopen maanden zijn de verkopen in de Club Webshop explosief gestegen bij Spitsbergen en 
de 40 andere clubs die zij bedienen. 
Hierdoor kan het zijn dat gevraagde kleding niet voorradig was. Deze week is de Club Webshop weer 
aangevuld en kunnen jullie weer volop bestellen. 
Echter, de Spitsbergen hockeyrokjes laten helaas op zich wachten. 
  
Rokjes: 
Samen met ClubColors zijn we bezig om de “fit” van de rokjes te wijzigen. Helaas duurt dit langer dan 
wenselijk is, met als gevolg een start van het seizoen zonder rokjes.  
Wij willen jullie namens ClubColors excuseren voor het ongemak. 
Eind volgende week verwachten we nieuwe samples. Als deze worden goedgekeurd, dan verwachten 
we uiterlijk rond de herfststop de nieuwe rokjes en kunnen jullie weer volop bestellen. 
Ook de pasrokjes in het clubhuis zullen tegen die tijd vernieuwd worden. 
Op de facebookpagina VMHC Spitsbergen ruil- en verkoophoek wordt actief gehandeld in vooral 
rokjes, maar ook veel andere spullen.  
  
Shirts zonder bedrukking: 
Bij de kick off afgelopen zaterdag bleek dat een aantal leden een nieuw shirt heeft, zonder 
bedrukking  van onze shirtsponsors. We willen vragen om recent gekochte shirts te checken of hier 
bedrukking op zit. 
Mocht deze ontbreken, stuur dan een mail naar kleding@spitsweb.nl met naam lid en het team, 
zodat we kunnen inventariseren om hoeveel stuks het gaat.  
Wij informeren jullie wanneer de shirts ingeleverd kunnen worden, zodat alles in 1 x bedrukt kan 
worden. Graag naam van lid in de waslabel zetten. 
  
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie ons bereiken via de mail:  kleding@spitsweb.nl 
  
Bedankt voor jullie begrip! 
  
Gertrude Recter & Cynthia van de Bovenkamp, 
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