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Beste leden en ouders,
Na de herfstvakantie willen we de verenigingskas weer een beetje vullen door middel van een

Speculaasactie!
Hoe werkt het? Nou zo:
-

Op maandag 22, vrijdag 26, maandag 29 oktober en vrijdag 2 november krijgt
iedereen in het zwembad een verkooppakketje. Naast deze brief met uitleg met op de
achterzijde foto’s en prijzen van de producten krijg je een intekenlijst.

-

Met de foto’s en de intekenlijst ga je langs bij vrienden, familie, buren, je klasgenoten
of je collega’s. Natuurlijk probeer je zoveel mogelijk te verkopen! We hebben geen
vergunning om huis-aan-huis te verkopen, dus alleen bij mensen die je ken mag je
verkopen.

-

Tijdens het intekenen is het de bedoeling dat de mensen direct betalen.

-

De intekenlijsten en het geld lever je op maandag 5 of vrijdag 9 november weer in in
het zwembad (of bij Monique: Buitendams 103).
Inleveren na 9 november is NIET meer mogelijk.

-

Op maandag 26 of vrijdag 30 november krijg je in het zwembad de producten en je
intekenlijst terug. Daarna ga je de bestellingen uitdelen.

De vorige actie was een groot succes! We vertrouwen erop dat dat ook deze keer weer gaat
lukken! Doe je best allemaal! Bovendien is er voor degene die het meeste verkoopt een leuk
prijsje te verdienen.
Heb je vragen, neem dan even contact op met:
- Monique Huisman secretaris@hgrb.nl of tel: 612886
Wij rekenen op jullie medewerking en hopen op een geslaagde actie!
Het bestuur.
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Hardinxveld-Giessendam

Speculaasactie 2012

3 Speculaasbrokken – 2,25 euro

17 Speculaasmolens – 2,50 euro

3 plakken Gevulde speculaas – 3,50 euro

175 gr Chocoladefiguren – 3,00 euro

400 gr Kruidnootjes – 1,75 euro

325 gram Chocoladekruidnootjes – 2,50
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