
                                        
AANWEZIG: B. de Jong, J. Litan, M. Geerts, F. van den Heuvel, H. Persoon, I. Breukers, F. Vreeken,             
M. Tenholter, M. Bootsma, L. de Vroomen, C. van Leeuwen, M.J. Verheij, K. van der Borg, M. van der Borg, 
M. van der Borg, R. van Gijlswijk, G. Dooper, E. Klinge, L. Wanders, M. Putter, A. Putter, A. Hutter,  
L. Suurmond, M. Buisman, J. Westerbrink, R. Stalfoort, M. Stalfoort, A. Heemskerk, C. Beelen van den Bosch, 
P. Steenbergen, M. Gietelink, B. Schouten, G. van Alewijk, J. Huijzer, J. Joosten. 
LATER MET KENNISGEVING: R. Austie. 
AFWEZIG MET KENNISGEVING: P. Kortekaas, H. Kortekaas, C. Kos, P. ter Haak. 
 
 
9. KLEDINGLIJN HISALIS 
De kledingcommissie o.l.v. Fred van den Heuvel heeft de wensen en mogelijkheden onderzocht voor een nieuwe 
kledinglijn. Zij hebben hun plan aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur vindt het een goed voorstel. 
Meta Buisman presenteert het plan aan de leden.  
Het rood van het shirt blijft bewaart, hierin komen witte en bruine strepen, plus het Hisalis logo. Materiaal 
Coolmax. Een sportiever shirt van betere kwaliteit in een dames en herenlijn. Sokken in rood en wit eveneens 
met Hisalis logo. Kleur van rok en broek blijft ongewijzigd om de kosten voor de leden te beperken. Wel zal de 
broek van een nieuw, kwalitatief beter materiaal worden gemaakt. 
Bij voorinschrijving in week 10, 11 en 12 geldt een aanbiedingsprijs van €49,95 voor shirt en sokken. Vanuit het 
bestuur wordt deze prijs nog met €10,00 gesponsord. Winkelprijs na deze periode zal ongeveer €65,00 bedragen. 
 
Vragen/opmerkingen van de leden: 

- let op merkrecht van Adidas i.v.m. strepen 
- mogelijkheid van ruilen, daar tijd tussen voorinschrijving en gebruik groot is m.n. bij kinderen 
- dames 1 en heren 1 hebben een gesponsord shirt, na bekend making van nieuwe teamindeling de 

mogelijkheid van retourneren bij Intersport 
- sponsoren zijn gebonden aan het clubtenue 

 
De leden accorderen de nieuwe kledinglijn. 
Met dank aan Fred, Meta, Monique en Nicolette voor de voorbereidende werkzaamheden. 
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