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Best lid/supporter, 
 
In samenwerking met ons bekende huismerk MASITA én onze vaste kledingleverancier OSKAM 
Bergambacht hebben wij tot ons grote genoegen vele jaren onze prachtige VVS-sportkledinglijn. 
  
Tegen scherpe prijzen kunnen bij onze vereniging kwaliteitsartikelen worden aangeschaft, welke 
allen voorzien zijn met ons eigen clublogo! 

 
Het blijft een geweldig gezicht om, in navolging van de grote voetbalclubs, ook bij onze 
vereniging het blauw/zwarte gevoel nog meer tot uiting te laten komen! 

 
Ieder eerste weekend van de maand zal de bestelling bij de leverancier gedaan worden. 

 
Heb je iets leuks voor een speciale gelegenheid (bv. verjaardag, sinterklaas, kerst) nodig dan is 
het handig om deze besteldatum goed in de gaten te houden. Betaling is uiteraard vooraf. 

 
Naast de door ons uitgekozen artikelen kunnen alle MASITA-items, zoals ballen, 
scheenbeschermers, trainingssets etc., uit de brochure bij ons besteld worden. Ook hiervoor 
gunstige voorwaarden. 

 
Het is zelfs mogelijk om - zonder meerprijs - je eigen initialen óf voornaam op je artikelen te laten 
drukken! 

 
Onze contactpersoon voor de bestellingen, vragen en dus de fraaie VVS-sportkledinglijn is: 

Carolien Slob Pijlkruid 19 0184-681053 c.slob1973@kpnmail.nl 

Kijk ook op onze website www.vvstreefkerk.nl. 

De  link  naar  zowel  MASITA  (www.masita.com)  als  OSKAM  (www.oskamschoenen.nl)  hier  te 
vinden. 

 
 
Het bestuur 
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BESTELLIJST VAN …………………………………………………… 
 

Artikel Merk MASITA Prijs (incl. logo) Maat Aantal Totaal prijs 

Trainingsjack Forza € 40,00 S / M / L / XL / XXL / XXXL   
(ook dames uitvoering!)  € 37,50 116 / 128 / 140 / 152 / 164   

Trainingsbroek Forza € 30,00 S / M / L / XL / XXL / XXXL   

(ook dames uitvoering!)  € 28,00 116 / 128 / 140 / 152 / 164   

Wind/Regenjack Forza 
Brasil 

€  50,00 S / M / L / XL / XXL / XXXL   

  €  45,00 116 / 128 / 140 / 152 / 164   

Polo Forza 
Brasil 

€ 32,50 XS / S / M / L / XL / XXL / 
XXXL 

  

Shirt Forza 
Barca 

€   28,00 S / M / L / XL / XXL / XXXL   

  €  24,00 116 / 128 / 140 / 152 / 164   

Zip Sweater Forza 
Brasil 

€ 45,00 S / M / L / XL / XXL / XXXL   

  € 40,00 116 / 128 / 140 / 152 / 164   

Sporttas + schoenvak Forza 
Brasil 

€  37,50 (35x30x45 cm)   

Sporttas Forza 
Brasil 

€  32,50 

 

 

   (28x28x52 cm)   

      

 

GRATIS eigen initialen óf voornaam op artikelen mogelijk! 
Direct doorgeven bij de bestelling. 
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