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Jeugdleden, ouders en verzorgers
Leiding en bestuur
Violen actie

Beste jeugdleden, ouders en verzorgers.
Op zaterdag 5 maart 2022 is het zover, in samenwerking met de Welkoop in Marum, wordt
wederom de violen actie georganiseerd.. Ook dit jaar hopen we met de verkoop van deze
violen weer een mooi bedrag voor onze vereniging op te halen.
Wat wordt er van jullie verwacht
Bijgaand vinden jullie de bestellijst waarmee jullie zoon en/of dochter aan de slag kan gaan om
zoveel mogelijk viooltjes (kan ook digitaal bv. app, tikkies) te verkopen. Denk hierbij aan
buren, vrienden, kennissen, meesters/juffen etc. Vervolgens worden de door jullie verkochte
viooltjes op zaterdag 5 maart bij jullie thuis bezorgd, samen met een voucher van 15% korting
op een product naar keuze bij de Welkoop in Marum. Na aflevering is het aan jullie om de
viooltjes en voucher bij de juiste persoon te bezorgen.
Belangrijk is dat er bij het invullen van de lijsten direct betaald wordt. Het door jullie verkochte
aantal tray violen en de bijbehorende betalingen moeten uiterlijk zaterdag 29 januari
doorgeven zijn via de webshop.
https://www.hanckema.nl/account/login.php?redirect=https://www.hanckema.nl/pages/webshop.php
loginnaam:
leden
wachtwoord:
InstallatieHanckema

Voor de top 3 van beste verkopers per speltak zal er een leuke attentie beschikbaar zijn.
We willen jullie meegeven dat deze actie uit kan als er per lid minimaal 10 tray violen wordt
verkocht, dus doe je best!!
Wat kost een tray viooltjes?
De viooltjes in diverse kleuren worden per tray van 10 verkocht.
De prijs die hiervoor gevraagd wordt is € 3,Zaterdag 5 maart 2021

-

Bestellingen worden tussen 10.00 uur en 16.00 uur op het adres van het jeugdlid
afgeleverd.
Losse verkoop van viooltjes in het centrum van Zuidhorn.
Losse verkoop in Marum bij de Welkoop voor de deur.

We hopen er met z’n allen een fantastische actie van te maken. De opbrengst van de actie zal
dit jaar gebruikt worden om het terrein achter de schutting verder aan te kleden. Hierbij
denkende aan een houthok, verharding op de grond etc.
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met Tanja, Koert-Wiebe en Jarith.
Met vriendelijke groeten,
Het leidingteam en bestuur.
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Opgave formulier Violen actie
Naam kind
Naam ouder(s) / verzorger(s)

Wij kunnen wel

/

niet

helpen op zaterdag 5 maart 2022

Graag zouden wij helpen d.m.v.
Een uurtje assisteren bij verkoop van violen bij het kraampje in Zuidhorn
10.00 tot 11.00 uur
11.00 tot 12.00 uur
12.00 tot 13.00 uur
13.00 tot 14.00 uur
14.00 tot 15.00 uur
15.00 tot 16.00 uur
Een uurtje assisteren bij verkoop van violen bij de Welkoop in Marum
10.00 tot 11.00 uur
11.00 tot 12.00 uur
12.00 tot 13.00 uur
13.00 tot 14.00 uur
14.00 tot 15.00 uur
15.00 tot 16.00 uur
We horen graag z.s.m. wat jullie mogelijkheden hierin zijn (uiterlijk 29/1).
De leiding zal dan tijdig een passend rooster maken en delen in de groepsapps. Er mogen
meerdere tijdsvakken aangekruist worden.
Wij willen jullie alvast bedanken voor jullie inzet!!
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Deze bestellijst is van

Naam

Adres

Aantal trays

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal (aantal trays en bedrag)
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Totaal bedrag
(... x € 3,-)
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