
 

Beste karateka, 
Beste ouder, 
Beste sympathisant, 
 

Shinbu heeft een nieuwe cluboutfit. 
 
Waarom zou je een cluboutfit aankopen? 
 

• Omdat je fier bent om van Shinbu te zijn en dit ook wil tonen zowel tijdens als na de training (o.a. op 

 wedstrijden, stages, …). 

• Omdat onze sponsors Mutec en AimsTools instaan voor de aankoop van de cluboutfit zodat het bedrag van ieder 
kledingstuk dat verkocht wordt integraal naar de club gaat. Hierdoor kan de club haar werking verbeteren door 
het aankopen van nieuw trainingsmateriaal, het uitnodigen van uitstekende gastlesgevers, het organiseren van 
de jaarlijkse Shinbu familiedag,… . We wensen onze sponsors expliciet te bedanken voor deze mogelijkheid. 

 
Welk(e) kledingstuk(ken) kan je aankopen? 
 

 T-shirt met clublogo Polo met clublogo Trainingsjas met clublogo 

Vraagprijs 15 Euro 20 Euro 35 Euro 

Beschikbare maten 

Kind: 90/100 –> 150/160 

Man: S –> XXL 

Vrouw: S –>  XL 

Kind: 90/100 –> 150/160 

Man: S –> XXL 

Vrouw: S –>  XL 

Kind: 90/100 –> 150/160 

Man: S –> XXL 

Vrouw: S –>  XL 

 
De aankoop van een cluboutfit is ook mogelijk voor familie en sympathisanten. Er is uiteraard geen 
aankoopverplichting. 
 
Wanneer zijn de pasmomenten? 
 
De club organiseert vanaf donderdag 13 december 2018 tot zaterdag 19 januari 2019 verschillende pasmomenten 
onmiddellijk na afloop van elke training. Zo kan je je maat bepalen en beslissen of je een kledingstuk wil aankopen. 
 
Hoe kan je een cluboutfit bestellen? 
 

• Ofwel door onmiddellijk na een pasmoment je bestelling mondeling door te geven.  

• Ofwel door je bestelling via mail door te sturen naar shinboetiek@shinbugent.be 
 
Hoe moet je je cluboutfit betalen? 

Het gepaste bedrag dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer BE39 7360 1736 8219 van de club, 

met vermelding “betaling cluboutfit + naam”, tegen ten laatste 31 januari 2019. Er worden geen contante 

betalingen aanvaard. 

Heb je nog vragen? 
 

Jonas, Waut, Agalia en Sarah staan in voor pasmomenten, bestelling en levering van de nieuwe cluboutfit. Je kan ze 
aanspreken op training of via shinboetiek@shinbugent.be. 
 
Sportieve groeten 
Het bestuur van Shinbu Gent 
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