Verkoop Amaryllis bollen voor de Zwemvereniging!
We hebben vorig jaar met zijn allen Amaryllis bollen verkocht. Omdat dat zo’n succes was gaan we dit nogmaals
doen. Op de achterkant van deze brief staat een verkooplijst, het is natuurlijk de bedoeling dat je deze zo vol mogelijk
probeert te krijgen. Het maakt voor ons niet uit aan wie je de bollen verkoopt, je kan proberen of iedereen in je familie
graag een mooi bol wil. Maar daarna zou je natuurlijk ook bij de buren langs kunnen gaan of de vriend van je vriendin
van je vriend kunnen vragen.

WANNEER?
Jullie hebben tot 25 november de tijd om zoveel mogelijk sponsoren te verzamelen die een bol willen kopen. We
verwachten dat IEDEREEN zijn best doet, dus ook bijv. de masters.

WAT TE DOEN?
Bollen verkopen! De prijs voor 1 bol is €3,-, als je iemand 2 bollen tegelijk verkoopt kosten ze samen €5,-. Er wordt
van iedereen verwacht dat hij of zij minimaal 4 bollen verkoopt. Dit doen we om te voorkomen dat er leden zijn die er
met smoesje vanaf komen en daardoor niks gedaan hebben. Degene die echt niet langs familie durven/willen, kunnen
dan een 10tje inleveren, op deze manier draagt iedereen zijn steentje bij. Dus ga allemaal langs familie, vrienden,
buren, collega’s van je vader of moeder of wie dan ook in je dorp. Hoe meer hoe beter!
Voor de kleuren van de bollen zijn we afhankelijk van onze sponsor. Zodra dit bekend is zetten we de beschikbare
kleuren op de site.

WAAR/WANNEER SPONSORLIJST INLEVEREN?
De lijsten met de kopers moeten voor 25 november worden ingeleverd, inclusief het opgehaalde geld. Dit kan gewoon
bij je trainer voor of na de trainingen. Graag wel in een afgesloten envelop met je naam erop. We willen natuurlijk niet
dat het geld kwijtraakt.

BOLLEN OPHALEN
De bollen worden uitgedeeld bij de Schelft. Dit zal gebeuren op een woensdag na de inleverdatum. Wij streven naar
28 november, dit is echter afhankelijk van de datum wanneer onze sponsor de bollen beschikbaar heeft, het zou
eventueel 2 weken erna kunnen worden (vanwege pakjesavond). De exacte tijd en datum wordt tegen die tijd nog op
de site en facebook vermeld.
Mocht je nog vragen hebben, kun je die stellen via activiteit@zvnoordwijkerhout.nl of je vraag stellen aan een lid van
de activiteitencommissie (Anne, Bert, Onno en Jordi)
Veel succes,
De Activiteitencommissie.

Naam

aantal

Bedrag (€)

Adres (bij deur aan deur
verkoop)

Handtekening

Kleurvoorkeur
(na bericht op
de site)

Onderstaande samenvatting graag zelf invullen, dit scheelt ons een heel hoop werk (wij krijgen dit formulier namelijk meer dan
100x terug!)

Eigen naam: ______________
Verkochte bollen: ____ st.
Opgehaald bedrag €____

Prijshulp:
1: €3,00
2: €5,00
3: €8,00
4: €10,00
5: €13,00
6: €15,00
Enz..

