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Geachte gymnasten en ouders            september 2022 

Anders dan andere jaren zullen wij deze keer onze jaarlijkse pasdag spreiden naar twee 
dagen. Dit doen we in de hoop het aantal aanwezigen een beetje te spreiden en jullie nog 
sneller te kunnen verderhelpen. Je kan dus kiezen of je langskomt op zaterdag 8 oktober  
tussen 10.00u en 12.00u of op vrijdag 14 oktober tussen 18.00u en 20.00u. Deze zullen dit 
jaar doorgaan in het vergaderlokaal van de sporthal (onderaan de trap naar de 
kleedkamers). 
Je kan hier maillots en t-shirts (voor de kleuters) kopen of bestellen. Zoals reeds werd 
vermeld op de brief voor de start van het seizoen zal de hoody dit jaar niet verplicht zijn 
omdat we vanaf volgend seizoen voor een andere aanpak kiezen. Onze huidige stock 
hoody’s zal hier nog wel verkocht worden met korting. 
Leden van de freerun kunnen hun t-shirt zelf aankopen bij sportcity of bestellen via de 
website https://www.sportcity.be/content/12-clubkleding. Deze kan je dus niet bestellen op 
de pasdagen. 
 
We geven jullie graag onze werkwijze mee: 
- Het aanschuiven zal plaatsvinden in de gang. We laten telkens een beperkt aantal mensen 
binnen zodat we iedereen vlot kunnen helpen.  
- Eén van onze medewerkers zal jullie graag met raad en daad bijstaan voor de keuze van de 
juiste maat.  
Let er op dat u bij het passen alle etiketjes aan de kledingstukken laat hangen! 
- Jullie betalen ineens aan onze kassa wat je meeneemt, dit kan enkel met bancontact. We 
vragen zoveel mogelijk contactloos te betalen maar voorzien ook het nodige voor de mensen 
die dit niet kunnen. 

LET OP:  
Indien u zelf nog gebruikte maillots van de turnkring heeft die u wenst te verkopen, 
kan u die bij ons binnen brengen.  Wij bieden deze op de pasdag aan voor verkoop.  
Nota: Aangezien we volgend jaar voor een andere aanpak kiezen kan je dit jaar 
enkel tweedehands maillots binnenbrengen. 
Deze kunnen binnengebracht worden tot 01/10/2022.  Dit in een gesloten 
doorzichtig plastic zakje.  
Hierop dient een etiket te kleven met volgende gegevens:  
- Naam + voornaam gymnast (bij ons gekend, dus niet van de ouders) 
- Maat maillot 
- Rekeningnummer waarop gestort mag worden (indien verkocht)  
- Uw e-mailadres (u krijgt nadien een e-mail indien de stuks niet verkocht zijn)  
Deze mogen binnengebracht worden bij Industrieweg 16.  
Gelieve deze datum te respecteren, anders kunnen wij de aangeboden maillots niet 
opnemen in het overzicht en dus ook niet te koop aanbieden op onze pasdag. 
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De afspraken rond kledij zijn de volgende:  

• Kleuters: 
o Meisjes: rode clubmaillot 
o Jongens: rood t-shirt van onze vereniging en een zwarte short 

• 1ste leerjaar tot en met de juniors: 
o Omdat we vanaf volgend seizoen voor een andere aanpak gaan, is het dit jaar niet 

verplicht om een hoody aan te schaffen. We zullen in de toekomst wel met hoody’s 
blijven werken. 
Meisjes: rode clubmaillot (mag met bijhorende zwarte short, niet verplicht!) 

o Jongens: rood t-shirt  van onze vereniging en een zwarte short 
o Freerun: zwart t-shirt van onze vereniging 
o Dames en recrea: rood t-shirt van onze vereniging 

 

Indien u kledij nodig heeft, verzoeken wij u vriendelijk om naar één van de pasdagen te 
komen. Het is niet de bedoeling om kledij te kopen voor of na een les. Onze lesgevers 
moeten zich tijdens het jaar kunnen concentreren op het lesgeven. 

Voor verdere info en vragen i.v.m. kledij verwijzen wij u graag naar 
kledij@rustroestmerksplas.be 

 
Met sportieve groeten,  

Bestuur en leiding Turnkring Rust Roest Merksplas VZW 

Contactgegevens: 
GSM: 0471/96 21 50 
E-mail adres: info@rustroestmerksplas.be 
Website: www.rustroestmerksplas.be 


