BESTELLING GYM/DANSKLEDIJ 2020-2021
Welkom bij Turn- en Dansclub GDO Kortenberg.
In onze club dragen de leden turnkledij eigen aan de turnsport en specifieke
danskledij.
De kinderen dragen deze specifieke clubkledij tijdens deelname aan de lessen.
De outfit is verplicht voor bestaande en nieuwe leden.
Deelname aan de lessen zonder turnpak/dansoutfit is niet toegelaten tenzij
voor de proeflessen of in afwachting tot levering van uw kledij.
Van zodra uw kind werd ingeschreven, dient u de clubkledij te bestellen per
overschrijving.
Uitzondering:
Volgende groepen dienen vooraf geen clubkledij te bestellen.
Wendt u zich tot de trainer van de groep voor meer informatie.
• Aerobics & Step 20+
• HipHop 4 Kleuters, Kids, Youth , Teens
• Dansteam The Upgrade en Modern Jazz Wedstrijdploeg
• G-Gym
• Conditiegymnastiek Heren
Om het voor de leden en de ouders voordeliger en éénvoudiger te maken, werd er
voor de meisjes één clubturnpak per niveau gekozen en voor de jongens één
clubturnpak.
Dit turnpak zal jaar na jaar bijbesteld kunnen worden en kan ook 2de hands
doorverkocht worden binnen de turnclub op eigen initiatief.
De turnpakjes zijn duur vermits wij als club de mogelijkheid moeten hebben om
deze pakjes jaar na jaar bij te bestellen.
Goedkopere pakjes daarentegen verdwijnen na één seizoen uit de collectie waardoor
bijbestellen niet mogelijk is.

HOE KAN U BESTELLEN?
Uw bestelling wordt definitief na storting op het rekening nummer van
Turnclub GDO Kortenberg vzw
BE 63 7340 3705 3908
Vrije mededeling: TURN(DANS)KLEDIJ + NAAM LID + GROEP(EN) VAN
DEELNAME
PRIJS: zie hieronder
Gelieve uw stortingsbewijsje te bezorgen aan de trainer.
De trainers zoeken vervolgens met uw kind de geschikte maat uit en
geven dit mee naar huis.

GYM MEISJES Turnpak + haarrekker

GYM JONGENS Turnpak Lycra + short

DANS MEISJES Ballet: Roze danspakje + kousjes + sloefjes
+ Tutu & Modern Jazz: Zwart kleedje deels glitter

