
Voorwaarden aanschaf nieuwe clubkleding geldig gedurende de periode t/m 30 juni 2024:
1. Ieder OLC lid mag maximaal één singlet, t-shirt, longsleeve en jacket (dus totaal max. 4 unieke items) aanschaffen voor de gereduceerde prijs. Meerdere 

aantallen (>1 stuks) per item (singlet, t-shirt, longsleeve of jacket) zijn kosten volledig (incl. bedrukking) voor rekening vanOLC lid. De gereduceerde prijs 
is: Singlet: €10,-, T-shirt: €10,-, Longsleeve: €15,-, Jacket: €25,- .

2. Ieder item wordt voorzien van een OLC logo op de borst. Ieder item (m.u.v. jacket) wordt voorzien van een sponsornaam (kledingsponsor) op de rug.
3. Het passen, bestellen en ophalen van de clubkleding doet OLC lid zelf bij Intersport in Hengelo. Intersport heeft een standaard passerie liggen.
4. De bestelling per lid wordt door lid doorgegeven aan de kledingcommissie (Margot/Giny) die de bestellingen zoveel mogelijk bundelen.
5. De kledingcommissie zorgt ervoor dat het betreffende OLC-lid de eigen bijdrage (zie hierboven) heeft overgemaakt aan OLC voordat de kleding definitief 

wordt besteld door de kledingcommissie.
6. De penningmeester geeft, voor de datum van definitief bestellen, door aan de kledingcommissie wie de eigen bijdrage betaald hebben (alleen daarvan 

wordt bestelling definitief gedaan bij Intersport).   
7. De kledingcommissie geeft max. 3x per jaar de definitieve bestelling (gebundeld) door aan Intersport. Waarna Intersport de kleding daadwerkelijk gaat 

bestellen en laten bedrukken.
8. Het uitgangspunt is om maximaal 3x per jaar (rond 1 mrt-1 juli-1 nov) én min. 6 items (singlet + t-shirt + longsleeve), de definitieve bestelling door te 

geven aan Intersport. Bij minder dan 6 items (singlet + t-shirt + longsleeve) wordt nog niet besteld, en pas tot dat deze wel minimaal aantal heeft bereikt 
van 6 stuks. Dit om de drukkosten (instelkosten en drukkosten zelf) te beperken. 

9. Beëindiging lidmaatschap bij OLC: de aanschafkosten voor OLC-kleding geldt alleen als het betreffende OLC-lid daarna nog tenminste drie jaar lid blijft. Bij 
eerder beëindiging van het lidmaatschap geldt dat het OLC lid de bijdrage die OLC heeft gedaan in de aanschaf van de OLC-kleding deze deels moet 
terurgbetalen. Hiervoor wordt een bedrag in rekening gebracht van Eur. 15,= per kledingitem, onder behoud van de clubkleding. Het OLC lid mag er in dat 
geval ook voor kiezen om de door hem/haar bestelde kleding in te leveren bij de kledingcommissie (zonder teruggave van geld).


