
Tijden pasavonden Rivo Kleding en de pakketprijzen 

Beste Rivo volleyballer, beste ouders/verzorgers 

Hieronder (in de laatste bijlage) vind je de tijden voor de verschillende pasavonden. LET OP! Houd je 

nieuwe team aan voor de tijden! Daarnaast willen we jullie graag op een aantal zaken attenderen: 

 Op deze avonden kan/moet besteld en gepast worden 

 Het oude wedstrijdshirt moet worden ingeleverd om de borg van € 35,- te kunnen 

verrekenen 

 De borg die Rivo bij bestaande leden heeft geincasseerd wordt verrekend met de betaling 

van de pakketten. Bij nieuwe leden zal dus geen borg verrekend worden. 

 Je geeft een automatische incasso af voor de bestelde kleding 

 Ouders van leden onder de 18 jaar moeten dus mee komen om de bestelling en incasso voor 

akkoord te tekenen 

 De automatische incasso zal plaatsvinden na berichtgeving (zal kort voor de levering zijn) 

 Het inspeelshirt, de tas en het trainingspak worden voorzien van jullie initialen 

 Er kan alleen een keuze worden gemaakt uit de aangeboden pakketten 

 Artikelen buiten de te bestellen pakketten moet je direct en ter plekke contant afrekenen 

(pin betaling dus NIET mogelijk). Denk hierbij aan schoenen, kniebeschermers, sleeves e.d. 

 Bestel je een van deze avonden niet dan kun je nabestellen via de webshop van Rivo. De 

prijzen zullen dan wel (substantieel) hoger liggen.  

 Houd zoveel mogelijk de geplande tijden aan, dit om lange wachttijden te voorkomen 

 Tijdens het mixtoernooi op 25 mei kan er vanaf 19.30 tot 22.00 uur gepast worden. 

 Doe je niet mee met het mixtoernooi kun je vanaf 19.30 uur komen passen en bestellen 

 Kun je de 25e niet dan kun je ook terecht op dinsdag 29 mei vanaf 20.00 uur. 

 Het streven is nog voor de schoolvakantie (13 juli) uit te leveren. Lukt dit niet dan zal het 

direct na de vakantie worden.  

 De bedoeling is om 4 jaar met deze tenues te spelen, kledinggeld wordt met ingang van  

komend seizoen dus niet meer betaald in de contributie. 

 Ook heren 1 en dames 1 dienen te passen. Voor deze teams komen ook nieuwe 

wedstrijdshirts en broekjes. De trainingspakken die we nu hebben gaan nog even mee. Wel 

mag je uiteraard andere artikelen bestellen. Ter plekke zal een prijslijst voor jullie aanwezig 

zijn. 

 De tassen met shirts en broekjes van heren 1 en dames 1 dienen compleet ingeleverd te 

worden 

 Bij vragen graag contact opnemen met Mark Agterberg (06-53572721) of 

m.agterberg@vanderveenrijssen.nl 

Let op! Voor CMV jeugd niveau 1 t/m 4: 

Voor de CMV jeugd, niveau 1,2,3 en 4 hebben we een extra avond gepland op maandag 28 mei na 

de trainingen. Er kan dan alleen wedstrijdkleding gepast en besteld worden. Voor de andere 

artikelen zoals schoenen, kniebeschermers en sleeves ben je de vrijdag of dinsdag van harte welkom. 

Wellicht gaat uw kind geen competitie spelen maar vind u het wel leuk een trainingsshirt of broekje 

te bestellen dan zijn hier mogelijkheden voor. Gaat uw zoon of dochter later alsnog competitie 

spelen dan hebben we alvast de maten.  

 


