SPECULAASPOPPENACTIE 2020
We hebben jullie hulp en inzet nodig!
In de nieuwsberichten komt het regelmatig naar voren; ‘Sportverenigingen hebben het
momenteel financieel zwaar door corona. Met de huidige maatregelen hebben de clubs wel
allerlei kosten, maar niet de opbrengsten’.
SV Den Hoorn behoort ook tot de getroffen verenigingen. Door corona hebben we als club
flink minder inkomsten. Met de speculaaspoppen actie ondersteun je de club in deze
uitdagende tijden. Daarom organiseert Den Hoorn dit jaar de speculaaspoppenactie gericht
op de ondersteuning van onze club tijdens de coronacrisis. Hierbij hopen we op jullie
enthousiasme om deze actie tot een succes te maken. De bedoeling is dat jullie zoveel
mogelijk speculaas poppen gaan verkopen. Denk bijvoorbeeld aan familie, vrienden,
buren of het bedrijf waar jezelf, je vader of je moeder werkt.
Deze prachtige speculaaspop weegt een halve kilo en is een halve meter lang! Verpakt in
een mooie geschenkdoos kost deze maar € 5,00 per stuk.
Speculaaspoppen verkopen ter ondersteuning van onze vereniging is natuurlijk al hartstikke
leuk, máár je kan er ook nog een leuk zakcentje mee verdienen. Je mag van iedere
verkochte pop €0.25 zelf houden. (Speculaaspoppen verkocht aan bedrijven waaraan een factuur
wordt gestuurd tellen hierbij niet mee!)

Op de bestellijst op de achterzijde kan je de bestelling en de adresgegevens van de kopers
invullen. Vul dit goed in, want later moet je speculaaspoppen daar zelf weer afleveren.
Als bedrijven meer dan 12 speculaaspoppen bestellen en daar een factuur van willen,
kunnen zij deze verkrijgen via John Kleijweg:
• jjmkleijweg@outlook.com o.v.v. naam, adres en telefoonnummer
• 06-53774348
Nog een aantal belangrijke punten:
• Vergeet niet je naam, adres, team en telefoonnummer bovenaan de bestellijst in te
vullen.
• Ook voor deze actie houden we ons aan de coronamaatregelen. Hierdoor gelden dit
jaar andere regels:
- Hierdoor dienen de bestellijsten voor 3 november gemaild te worden naar John
Kleijweg (jjmkleijweg@outlook.com) o.v.v. naam, adres en telefoonnummer.
- Het geld voor de speculaaspoppen kan overgemaakt worden op de
rekeningnummer NL15 RABO 014 680 1040 van J.J.M Kleijweg. Vermeld hierbij de
naam van de verkoper (speler).
- Het bedrag mag ook betaald worden bij het afhalen van de speculaaspoppen.
• Het aantal door jou verkochte speculaaspoppen moet je woensdag 25 november
tussen 13.30 uur en 20.00 uur ophalen bij John Kleijweg, Woudselaan 14 te Den
Hoorn. Om ze daarna uit te delen aan jouw kopers.
• Je kunt altijd een extra verkoopformulier vragen of downloaden via
www.svdenhoorn.nl
Veel succes met de verkoop!
SV Den Hoorn

BESTELLIJST SPECULAASPOPPEN ACTIE 2020

Naam____________________________

Team____________________________

Adres____________________________ Telefoon_________________________

NAAM

ADRES

WOONPLAATS

AANTAL

TOTAAL
De bestellijst voor 3 november mailen naar jjmkleijweg@outlook.com

BEDRAG

