
 
 
 
 

 

 Je verkoopt de bonbons vanaf zaterdag 15 oktober door intekenen op de lijst 

▪ (heb je aan 1 lijst niet genoeg, kijk ook op onze website) 

 Je levert de lijst in (of via je leider) op zaterdag 05 november in de kantine in de 

bestuurskamer/wedstrijdsecretariaat bij Marianne of Klaas 

 De bonbons en je persoonlijke intekenlijst haal je weer op in de sportkantine op 

zaterdag 26 november tussen 9.00 en 13.00 uur (neem een doos of tas mee om jouw 

bestelling makkelijk mee te kunnen nemen !!!!) 

 Je brengt zelf de bonbons bij de koper en laat ze contant betalen 

 Zaterdag 10 december lever je tussen 10.00 en 13.00 uur het geld in de sportkantine in, 

samen met je intekenlijst; 

 Als ‘dank je wel’ hebben we natuurlijk voor de jongste verkopers een traktatie klaar 

liggen! 

 

De opbrengst wordt 100% besteed aan: 

Het feestweekend  

90-jarig jubileum  v.v.”Steenbergen” in 2023. 
 

Nog enkele tips voor de verkoop: 

 De kwaliteit van de bonbons is super en de prijs is lager dan in de winkel. 

 Ouders, opa’s en oma’s, vrienden en kennissen zijn best bereid om een doosje te 

kopen. Normaal kopen ze waarschijnlijk bonbons rond de feestdagen in de winkel 

en nu steunen ze onze mooie vereniging en zijn ze nog goedkoper uit ook! 

 Neem de intekenlijst mee naar bijvoorbeeld je werk (of van pa of ma natuurlijk), 

de ervaring leert dat collega’s vaak zonder moeite kopen. 

 Voor mensen met een eigen bedrijf is het een leuk cadeautje voor het personeel 

rond de feestdagen. Ook als aanvulling op het traditionele kerstpakket. 

 

Noteer onderstaande data in je agenda of maak een kopie van deze bladzijde: 

• 15 oktober 2022 : start verkoop bonbons via intekenlijst 

• 05 november 2022 : uiterlijk inleveren intekenlijst 

• 26 november 2022 : ophalen bonbons voor verkoop 

• 10 december 2022 : inleveren opbrengst (geld) bonbons 

 

Voor vragen kun je terecht bij Marianne of  Klaas de Wit (06 384 14 232)  tussen 18.00 en 

20.00 uur 

 

!!! SUCCES en BEDANKT VOOR JE INZET !!! 


