
C
LU

B
LI

JN
Het wordt een mooi hockeyseizoen:
Gratis Clubshirt en 30% korting op Teamkleding

Gratis clubshirt tweede helft oktober verwacht
Nog even geduld....Het ontwerp van het nieuwe clubshirt is klaar en op dit moment wordt 
er bij onze kleding sponsor The Indian Maharadja hard gewerkt om de shirts  in de tweede 
helft van oktober uit te leveren. Voor alle spelende leden is er een gratis clubshirt.  

Nieuwe teamkleding, nu met 30% introductiekorting
Naast ons nieuwe clubshirt hebben we in samenwerking met onze sponsors Intersport Twinsport in 
Cruquius en The Indian Maharadja nieuwe teamkleding ontwikkeld. Je kunt nu als team al het nieuwe  
officiële Kikkers trainingspak bestellen met introductie 30% korting. De korting is ook geldig wanneer je als 
team andere kleding bestelt van Indian Maharadja (broekjes, rokjes, kousen, trainingspakken, sweaters, 
hoodies, trainingsjack, Elite jack, wit uitshirt)

Maak met je team een vliegende start 
Voor de nieuwe Kikkers trainingspakken zijn 4 varianten beschikbaar::

Hoe kan ik dit als Team bestellen?
De Teammanager kan de teamkleding eenvoudig bestellen via het speciale bestelformulier. 
Alle teammanagers ontvangen dit formulier deze week per e-mail. Heb je als team manager geen 
formulier ontvangen? Vraag deze dan aan via de desbetreffende lijn coördinator.
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Sponsoren van een team met teamkleding?
Mocht je (als bedrijf) een team willen sponsoren en je logo op het trainingspak / sweater / hoody / 
trainingsjack / Elite jack willen hebben dan kan dit. 

Om dit aantrekkelijker te maken zodat de (ouders van) (jeugd) leden kosteloos worden gesteld hoeft 
de sponsor geen afzonderlijke sponsorbijdrage meer aan de club te betalen. We willen zo de potentiële 
sponsoren enthousiasmeren om een team er in de officiële Kikkers kledinglijn bij te laten lopen.  
Dit bevordert de uitstraling van de Kikkers en vooral draagt dit bij aan het Kikkers clubgevoel.

Word Teamkledingsponsor
Ter illustratie: de MA1 wordt gesponsord met de nieuwe teamkleding en hebben de speelsters onlangs 
de passessie gedaan bij Intersport Twinsport.

P.S. Mocht je andere sponsorinteresses hebben, neem dan contact op met de sponsorcommissie via 
sponsor@kikkers.com 

Uittenue voor teams ook met 30% korting?
Normaal dragen wij als Kikkers een wit uitshirt. Het nieuwe Kikkers (thuis)shirt is niet binnenstebuiten als 
“uitshirt” te gebruiken.  We hebben als Kikkers niet gekozen voor een officieel uittenue, maar bieden de 
mogelijkheid om als team te kiezen voor een wit uitshirt van The Indian Maharadja met Kikker-logo. 
Bestel je als team? Dan ontvang je nu 30% korting.

Het team van medewerkers bij Intersport Twinsport in Cruquius staat klaar om jullie allemaal te helpen en 
kunnen ook de teammanagers verder op weg helpen bij teamkledingbestellingen.
Zie ook: https://www.intersporttwinsport.nl/winkels/77/intersport-twinsport-cruquius-megastore.html

 


