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22-08-2020 

Bij de Samensprong hebben we een commissie voor de wedstrijdkleding van de meisjes. De leden 
hebben veel ervaring met de kledingmaterialen. Zij selecteren voor een periode van minimaal twee 
jaar een turnpakje (*). Hoe dat in zijn werk gaat lees je hieronder.  

(*) De keuze voor een periode van twee jaar komt voort uit de jarenlange ervaring dat na die twee jaar 
meer dan de helft van de meisjes dan toe is aan een andere maat. 

TURNPAKJE 

De vragen om te komen tot het meest geschikte turnpakje zijn: 

o Welk turnpakje hoort op de wedstrijdvloer? 

o Welke turnpakken hebben we al gehad qua kleur en vormen? En wat past goed bij de 
Samensprong? 

o Welk turnpakje is te krijgen vanaf maat 122 (kindermaat) t/m XL (dames)? 

o Welk turnpakje staat iedereen of je nu klein, groot, dun, voller, kind, volwassen, donker of 
blond bent? 

o Welke leverancier kunnen we benaderen? 

o Welke leverancier biedt tenminste twee jaar hetzelfde turnpakje aan? 

o Is de kwaliteit goed van het turnpakje? Ervaring met de diverse stoffen is belangrijk. 

o Wat is de prijs van het turnpakje? 

o Kiezen we voor glitters op het turnpakje en zo ja, welke? 

o Hoe is de leveringstijd? Zal het tussentijds doorleveren van het turnpakje soepel verlopen? 

o Kunnen we een proefturnpakje aanvragen en laten maken? 

o Kunnen we het proefturnpakje bekijken en laten passen? 

o Kunnen we tijdens een ‘passerie’ alle meisjes laten passen? 

Voldaan aan onze eigen criteria? Dan nemen we de volgende stappen: 

1. Wanneer we op alle vragen een duidelijk antwoord hebben en de leverancier aan onze 
voorwaarden kan voldoen, schaffen we het turnpakje definitief aan voor twee jaar. 

2. Meteen na de zomervakantie gaan we met de meisjes doorpassen en wordt de kleding 
besteld. We doen dit snel i.v.m. levertijden.  

3. Wanneer er gedurende deze periode van twee jaar nieuwe (jeugd)leden deel gaan nemen 
aan het wedstrijdturnen, kunnen zij (of hun ouders/verzorgers) zelf via een link op onze 
website het turnpakje bestellen. Voor hulp bij het kiezen van de juiste maat kunnen zij altijd 
een beroep doen op de commissie of eigen trainer. 
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TRAININGSPAK 
Naast een turnpakje, dragen de (jeugd)leden en trainers tijdens wedstrijden allemaal hetzelfde 
trainingspak. Hiermee is tijdens de wedstrijden duidelijk zichtbaar wie van welke vereniging is en is er 
een uniforme uitstraling. Deze trainingspakken zijn en blijven eigendom van de vereniging. 

Om te komen tot een keuze voor een trainingspak van de vereniging: 

o Welke leverancier heeft trainingspakken voor zowel meisjes, jongens, dames en heren? 

o Welk merk is van deze tijd? 

o Welk trainingspak heeft nog geen andere vereniging? 

o Zijn de trainingspakken vijf jaar leverbaar? 

o Is de kwaliteit goed? 

o Zijn de trainingspakken te bedrukken met ons Samensprong-logo? 

Voldaan onze eigen criteria? Dan nemen we de volgende stappen: 

1. In alle groepen worden de trainingspakken doorgepast bij de start van het nieuwe seizoen 
(direct na de zomervakantie), zodat iedere turn(st)er over de juiste maat trainingspak beschikt. 
Komen we van een bepaalde maat in een bepaald seizoen te kort, dan bestellen we in die 
maat het benodigde aantal pakken bij. Intern schuiven trainingspakken dus door.  

2. Iedere wedstrijdturn(st)er en trainer krijgt het trainingspak in bruikleen tegen een jaarlijks af te 
schrijven bedrag. Daarvoor ondertekenen de ouders/verzorgers van het jeugdlid, het 
volwassen lid of de trainer allereerst een overeenkomst, waarin duidelijk vermeld staat aan 
wie het trainingspak in bruikleen is gegeven en wat de voorwaarden zijn. 

3. De huur van het trainingspak wordt ieder jaar (meestal aan het begin van het seizoen) 
voldaan. Zo wordt in vijf jaar tijd de totaalprijs van het trainingspak afgeschreven. 

4. Wanneer een turn(st)er of trainer stopt bij de Samensprong, levert diegene z.s.m. het 
trainingspak in bij zijn/haar eigen trainer of wedstrijdkledingcommissie. En de overeenkomst 
bruikleen trainingspak tussen turn(st)er of trainer enerzijds en vereniging anderzijds wordt 
beëindigd. 
Wat als het trainingspak beschadigd of vies ingeleverd wordt? Daarover staan afspraken in de 
overeenkomst. 
 

SPORTTAS 
De sporttassen waren voorheen het eigendom van de Samensprong. Maar in verband met de hygiëne 
en de vele sporen van gebruik, heeft de Samensprong ervoor gekozen dat de verenigingssporttas 
voor eigen aanschaf is van de wedstrijdturn(st)ers en trainers. De tas gaat in principe vijf jaar mee. En 
de sporttas matcht met het verenigingstrainingspak. 

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben over het bovenstaande, dan kun je uiteraard contact 
met ons opnemen via ons e-mailadres: wedstrijdkledingmeisjes@samensprong.nl. 


