Donderdag 12 september jl hebben de jeugdleden van de F en E allemaal een boekje
ontvangen, mocht dit niet zo zijn neem dan contact op met een van onderstaande
telefoonnummers.
Zaterdag 14 september zijn jullie gestart met de verkoop van de loten voor
De “grote clubactie”
Ons Doel is: zoals jullie weten gaan we medio Oktober naar de nieuwe sporthal
“Den Donk”, daar krijgen we ook een nieuw buitenveld.
En om dat buitenveld aan te kunnen kleden met materialen voor de buitentrainingen,
goals, opbergspullen, ballen enz. hebben we extra geld nodig om dit te verwezelijken.
Daar gaan we met zijn allen voor!!!!!!!!!!
1.Het verkoopboekje:
Met het verkoopboekje ga je langs bij familie, vrienden en buurtbewoners. Via dit
verkoopboekje geven kopers voor de aankoop van hun lot(en) een eenmalige machtiging
af. De machtiging wordt afgegeven door deze handmatig in te vullen in het boekje.
Met name verenigingen die veel jeugdleden hebben, maken gebruik van deze
verkoopmethode.
Voordelen:
*Kinderen hoeven niet met geld over straat.
*De verkopers hoeven maar één keer langs de deur.
2. De verkoop van een superlot:
Met een superlot verkoop je in een keer 50 loten, de verkoopwaarde is 150,- euro
waarvan 80% rechtstreeks naar de vereniging gaat.
Ieder apart verkocht lot geeft ook nog eens kans op “het grote clubfeest” t.w.v. 5.000,Mocht je een “superlot” willen verkopen binnen de familie of ken je een bedrijf neem
dan contact op met Ans (06-43454784) of Marian (06-46634516) beiden van de
jeugdcommissie en zei gaan dan samen met jou dit lot brengen.
Vanuit de vereniging zijn er natuurlijk ook weer leuke prijzen te winnen voor de
kinderen met de meest verkochte loten.
We hebben ook al een voorlopige tussenstand van de verkoop van de loten.
Daisy Jansen gaat aan kop met 26 loten, gevolgd door Liam Alberts met 23 loten.
Dat is al een hele goede start voor de eerste week !
Heel veel “succes” met de verkoop van de loten.

Groetjes, Ans en Marian. (JC)

