NVC Kleding
De competitieteams van NVC spelen in een clubshirt met een donkerblauw GI&DI-broekje. Er zijn modellen voor mannen/jongens en
vrouwen/meisjes. Mini’s spelen in een ander shirt. Zij mogen daarbij zelf een (liefst blauwe) sportbroek uitkiezen.

Competitiespelers
De wedstrijd- en liberoshirts van NVC worden gesponsord door Volleybaldirect.nl. Het wedstrijdshirt is dan ook te verkrijgen bij
Volleybaldirect.nl. Een nieuw shirt kost vanaf 40 euro en dit is inclusief 10% sponsorkorting. Liberoshirts zijn eigendom van de vereniging
en na goedkeuring van de Technische Commissie te verkrijgen via Volleybaldirect.nl. Hoewel er veel shirts op voorraad zijn is het
verstandig je shirt op tijd te bestellen want als het niet op voorraad is moet het geproduceerd worden en dat kost tijd.

Bruikleenwedstrijdshirts
In januari 2016 hebben bijna alle leden van NVC een wedstrijd- en/of liberoshirt in bruikleen gekregen tot 1 januari 2019.
– Leden met een bruikleenwedstrijdshirt, die voor 1 januari 2019 hun lidmaatschap beëindigen, kunnen kiezen om het
bruikleenwedstrijdshirt tegen boekwaarde over te nemen of om het in te leveren bij Volleybaldirect.nl. Ingeleverde
bruikleenwedstrijdshirts blijven eigendom van NVC.
– Leden met een bruikleenwedstrijdshirt kunnen, in verband met de maat, gebruik maken van een omruilmogelijkheid met de ingeleverde
bruikleenwedstrijdshirts. Dit omruilen kan bij Volleybaldirect.nl.

Mini’s
De mini’s krijgen een wedstrijdshirt in bruikleen. Voor de toernooimini’s is deze tijdens de toernooien verkrijgbaar bij de
toernooicoördinator. Bij de competitie spelende mini’s zijn de wedstrijdshirts in het bezit van de coach.

Wedstrijdbroekje
Competitiespelers dragen bij hun wedstrijd- of liberoshirt een donkerblauw broekje van GI&DI. Hiervan zijn strakke broekjes verkrijgbaar
voor vrouwen/meisjes en wijde voor heren/jongens. Je kunt de broekjes onder andere kopen bij onze vaste leverancier en sponsor
Volleybaldirect.nl. Leden van NVC krijgen daar bovendien 10% korting op alle volleybalbenodigdheden.

Overige volleybalbenodigdheden
Tijdens het spelen dragen de meeste volleyballers kniebeschermers. Welke kleur of welk merk kniebeschermers je kiest, mag je helemaal
zelf weten. Dat geldt ook voor je volleybalschoenen. Bij schoenen is het vooral belangrijk dat ze geschikt zijn voor volleybal en natuurlijk
dat ze goed passen. Ook voor kniebeschermers en volleybalschoenen kun je terecht bij de sponsor Volleybaldirect.nl. Leden van NVC
krijgen 10% korting op alle volleybalspullen die ze bij Volleybaldirect.nl kopen.

NVC Kledinglijn
Adresgegevens Volleybaldirect.nl
Nijverheidsweg 6, 3433 NP te Nieuwegein
telefoon: 030 - 630 89 50 (bereikbaar tijdens werkdagen van 09.00 - 17.00 uur)

