UITNODIGING
Pasavond kleding Toerclub Pijnacker
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:

Donderdag 16 september 2021
19.30 - 21.00 uur
Sportcentrum De Viergang - Pijnacker

Na een jaar uitstel vanwege de coronacrisis, presenteert Toerclub Pijnacker tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2022 de nieuwe kledinglijn. Om alle leden op tijd te
kunnen voorzien van de nieuwe kleding in de juiste maat, wordt op donderdagavond
16 september om 19.30 uur een pasavond georganiseerd, zoals we dat vier jaar geleden
ook hebben gedaan.
Dankzij de fantastische steun van wederom een groot aantal
kledingsponsoren en de prima samenwerking met kledingleverancier /36 Cycling Wear, kunnen we alle leden van TCP
een unieke aanbieding doen!
Het bekende kledingpakket bestaande uit: wielershirt
korte mouw, wielershirt lange mouw en een koersbroek
kost als totaalpakket dit keer slechts

€ 25,-

(één setje per TCP-lid!)

Speciale aanbieding:
Iedereen die bestelt tijdens of in de week van de pasavond kan
het standaardpakket uitbreiden met een windstopper (met achterzakjes) voor een meerprijs van slechts € 10,-. Dit is een
eenmalige actie. Na deze actie kost de windstopper in de
webshop van /36 Cycling Wear de normale prijs van € 37,-.
Kleding
Ondanks de spectaculaire prijsverlaging voor het nieuwe TCP
tenue, hebben we de kwaliteit van de kleding verder kunnen
verbeteren. De broek krijgt een nog hogere kwaliteit zeem en
het shirt korte mouw een nog betere pasvorm. Het shirt lange
mouw krijgt een fijner boord aan de mouwen.
De maatvoering van de nieuwe kledinglijn is hetzelfde als van
de kleding van 2017. Dat is belangrijk voor leden die wel willen bestellen, maar niet in de gelegenheid zijn om de pasavond bij te wonen!
Pasavond
Op donderdag 16 september tussen 19.30 uur en 21.00 uur
kan de kleding worden gepast. Het nieuwe ontwerp is dan
overigens nog niet te bewonderen. Wel is bekend dat de uiteindelijke uitvoering van de nieuwe kleding nog wat stijlvoller is dan het ontwerp in deze uitnodiging.

Sowieso gezellig
Koffie en consumpties op 16 september zijn voor rekening van
Toerclub Pijnacker, dus het is sowieso erg gezellig als zoveel
mogelijk leden de pasavond bijwonen.
In de Viergang zijn de kleedkamers op de begane grond beschikbaar om de kleding te passen.
Bestellen op de pasavond
Op de pasavond liggen er bestelformulieren klaar. Die moeten
ter plekke worden ingevuld. De kleding dient dan ook meteen te
worden betaald. Dat kan op drie manieren: via pinbetaling, contant of middels het afgeven van een automatische incasso!
De kleding is verkrijgbaar in de maten: S - M - L - XL - 2XL 3XL - 4XL. De gewenste maten moeten voor alle kledingstukken apart worden opgegeven.
Sponsorkleding
Leden die in aanmerking komen voor een kledingset van
een van de gouden of dubbel gouden sponsoren, moeten
hun maten opgeven bij de contactpersoon van de betreffende sponsor. LET OP: de aanbieding van de windstopper
voor € 10,- moet tijdens de pasavond (of direct daarna)
rechtstreeks worden besteld bij de kledingcommissie van
TCP! Per TCP-lid kan slechts één windstopper worden besteld voor de actieprijs!
Verschillende sponsoren stellen een deel van de kledingsetjes met hun bedrijfsnaam beschikbaar aan de leden van
TCP. Mede daardoor is de kleding zo scherp geprijsd. Het
kan dus zijn dat de bestelde kleding een sponsornaam
draagt in plaats van de verenigingsnaam. Leden die beslist
met ‘Toerclub Pijnacker’ op borst en rug willen rijden, dienen dat bij de bestelling aan te geven.
Online bestellen
Leden die niet aanwezig kunnen zijn op de pasavond, kunnen hun bestelling per mail doen bij de kledingcommissie
via e-mail: penningmeester@toerclubpijnacker.nl. Geef
hierbij svp je naam, geslacht en maat per kledingstuk door.
Bij online bestellen wordt het verschuldigde bedrag van
€ 25,- (basispakket) of € 35,- (basispakket + windstopper)
via automatisch incasso geïncasseerd.
Laat je verrassen door de mooie uitstraling van de nieuwe kledinglijn!
Graag tot donderdag 16 september,
Kledingcommissie Toerclub Pijnacker

