
INFOLIJST KLEDING

Hallo nieuw lid, namens de kledingcommissie heten we je hartelijk welkom. Graag vertellen we je hoe 

het gaat met de kleding, als je lid geworden bent. 

Binnen een maand nadat je lid bent geworden, krijg je een kledingset van de kledingcommissie. 

Daarna moet je de kledingfee ad € 75.- betalen. De kleding die je ontvangt, blijft altijd eigendom van 

Valley Voices. De kleding mag alleen gedragen worden bij evenementen van Valley Voices, dus niet 

bij optredens van de HACO, HFHC, privé e.d. Het spreekt voor zich dat de kleding zorgvuldig 

behandeld moet worden      

Behalve de kleding van Valley Voices, is het ook nodig om zelf over een eigen basis broek te kunnen 

beschikken in de kleuren wit en zwart. Ook een eigen top, shirt of blouse in de kleur wit is nodig en 

eigen witte schoenen. 

Om onduidelijkheden hierover te voorkomen, kunnen we het onderstaande hierover melden:

* Zwart dat altijd zwart blijft

* Met wit bedoelen we krijt(helder)wit, dus geen offwhite of crème.

* De kledingstukken moeten geen stiksels in een andere kleur of strepen of andere motieven op zich 

hebben.

* Als we niet de koorschoenen gebruiken maar eigen schoenen, vragen we je om nette dichte 

schoenen of laarzen te dragen, dus geen sportschoenen.

* De eigen lange broek (wit en zwart) heeft een lengte tot op de hak 

* Soms wordt er gevraagd om een kleine accessoire zelf aan te schaffen, zoals bijvoorbeeld grafiet 

kleurige pantykousjes.

Als je besluit om je lidmaatschap te beëindigen, is het dus nodig om de kleding van Valley Voices 

gewassen en gestreken bij de kledingcommissie in te leveren. Dit kan op een reguliere repetitie 

avond, maar we willen het wel graag van te voren weten, zodat we er ook rekening mee kunnen 

houden. Het betaalde bedrag van de kledingfee wordt niet gerestitueerd. Als er spulletjes ontbreken, 

zullen de kosten ervan extra moeten worden doorberekend.

Heb je vragen of ideeën, dan ben jij altijd welkom om ze met ons te bespreken.

De kledingcommissie


