Geranium‐ en stroopwafelactie 2017
Ook dit jaar vindt de welbekende Geranium‐ Roomboterstroopwafelactie plaats. Voor hetzelfde geld en op
hetzelfde moment worden deze aangeboden.
De actie ziet er als volgt uit:
 Elk spelend lid krijgt begin maart een envelop met een bestelformulier
waarop de namen, de adressen en de bestellingen vermeld dienen te
worden. Het streven is om voor een bedrag van minimaal €40,‐ per persoon
te verkopen.
 Dit formulier met het ontvangen geld dient op zaterdag 1 april, zaterdag 8
april tussen 9.00 uur en 13.00 uur of woensdagavond 5 april tussen 18.00 en
21.00 ingeleverd te worden. De commissie is dan aanwezig in de kantine.
 Iedereen krijgt indien gewenst voor elke verkochte geranium of pakje
stroopwafels € 0,10 provisie.
 Leden die niets willen/kunnen verkopen mogen ook een donatie van
bijvoorbeeld €25,‐ doen.

Het ophalen van de geraniums en stroopwafels vindt plaats op zaterdag 6 mei
2017 tussen 9.00 en 13.00 uur op de parkeerplaats van het sportpark.
Uiteraard mogen ook niet spelende leden geraniums verkopen. Het formulier hiervoor wordt t.z.t.
opgenomen in het clubblad en is te downloaden via de website.
Groeten,
Geranium‐ en stroopwafelactiecommissie
Tip: Verkoop via de mail blijkt in de praktijk ook een zeer doeltreffende manier van verkopen!

GERANIUM‐ STROOPWAFELACTIE 2017
Dit formulier met het ontvangen geld dient op zaterdag 1 april tussen 9.00 uur en 13.00 uur,
woensdagavond 5 april tussen 18.00 en 21.00 uur of zaterdag 8 april tussen 9.00 uur en 13.00 uur
ingeleverd te worden. De commissie is dan aanwezig in de kantine.
Wijze van bezorgen. (s.v.p. één optie aankruisen)
o Onze voorkeur: Haalt de bestelde geraniums en stroopwafels zaterdag 6 mei 2017 tussen 9.00 en 13.00 uur
op vanaf de parkeerplaats op het sportpark en bezorgt ze diezelfde dag op de adressen. (zondag 14 mei 2017
is het Moederdag)
o De bestelde geraniums worden (op zaterdag 6 mei) bij de verkoper thuis bezorgd en deze bezorgt ze zelf op
de adressen. (voorkeur en tijd: …………………………………………..)
o Niet van toepassing. Ik doe een donatie van bijvoorbeeld €25,‐, omdat ik geen geraniums of stoopwafels ga
verkopen, maar wel bij wil dragen aan de actie.
o Anders nl. ………………………………
Wijze van provisie. (s.v.p. één optie aankruisen)
o Komt de provisie zaterdag 6 mei 2017 tussen 9.00 en 13.00 uur ophalen bij de uitgifte.
o Schenkt de provisie aan c.v.v. Fit Boys.

Prijzen: per stuk € 2,50 en per 3 stuks € 6,50
(een combinatie is mogelijk tussen geraniums en stroopwafels, 2 geraniums en 1 pakje stroopwafels is dan €6,50)

Adres

Bedrag

Totaal
Naam verkoper: _______________________________________
Adres:

_______________________________________

Telefoon:

_______________________________________

Betaald

Stroopwafel

hangend roze

staand roze

hangend rood

Aantal per soort
staand rood

Naam

€
Door commissie in te vullen:
Betaald d.d. …….. ‐ ….…. ‐ 2017
Betaalnummer:
Paraaf:

