
 

 
 
 
Beste leden, 
 
Zoals de meesten van jullie al hebben vernomen is JaWa sport per afgelopen mei gestopt. 
Dat betekent dat de fysieke winkel niet meer benaderbaar is. 
 
Omdat de clubkleding van Evergreen voorheen bij JaWa te koop was is er momenteel een 
omgang naar een andere leverancier gaande. 
 
Momenteel zijn alle gesprekken met De HockeyWinkel bijna rond en zullen de eerste shirts 
worden gemaakt. 
 
Gezien de langere levertijd door diverse factoren verwachten we dat de nieuwe tenues per 
einde eerste seizoenshelft beschikbaar zijn. 
 
Indien er nu behoefte is aan een hockeytenue kan de 'oude' clubkleding nog wel worden 
aangeschaft bij De HockeyWinkel. Leden die dit de komende periode doen kunnen, als de 
nieuwe kleding binnen is, hun oude tenue omwisselen voor het nieuwe tenue. 
 
Leden die momenteel nog in het 'oude' tenue spelen kunnen dit voorlopig nog doen. De 
verwachting is wel dat binnen 2 jaar alle leden in het nieuwe tenue rondlopen. 
 
Door deze overgang is het helaas mogelijk dat er een beperkte voorraad shirts beschikbaar 
is. 
 
Mocht een bepaalde maat niet op voorraad zijn verzoeken wij leden om binnen de vereniging 
te zoeken om eventuele tenues om te ruilen 
Stel: persoon A is al lid en zijn/haar shirt (maat S) is te klein, dus gaat een nieuw shirt kopen 
(maat M). Persoon B is een nieuw lid en is op zoek naar een shirt, maat S, maar deze is niet 
meer op voorraad.  
Het is dan de beste situatie als persoon B het 'oude' shirt van persoon A overneemt, voor 
een x bedrag, en Persoon A op die manier alsnog een shirt maat M heeft. Op deze manier 
hebben beide leden een wedstrijdshirt. 
 
Leden die nog één of meerdere shirts (te klein) ongebruikt thuis hebben liggen verzoeken wij 
om deze shirts bij de club in te leveren zodat we in deze overgangsperiode toch nog leden 
tevreden kunnen stellen met een wedstrijdshirt. 
 
Voor vragen hierover: stuur gerust een mail naar secretaris@mhv-evergreen.nl 
 
Het is niet de ideale gang van zaken, maar we proberen er het beste van te maken! 
 
Met vriendelijke en sportieve groet, 
Het Bestuur. 
 
NB Als de nieuwe clubkleding voorradig is zal De HockeyWinkel met een (school)bus met de 
tenues en diverse andere materialen naar de vereniging komen zodat leden ter plekke 
kunnen passen en eventueel nieuwe spullen aan kunnen schaffen. 
 
 


