ZUIDERKRUISGROEP HILVERSUM
mail: speculaaspoppenactie@zuiderkruis.nl - website: www.zuiderkruis.nl

Beste leden en jullie ouders / verzorgers,
Evenals voorgaande jaren organiseren we met het hele “Zuiderkruis” onze
speculaaspoppenactie. Jantje Beton en deze actie zijn de enige acties die we
houden in een jaar. Het is noodzakelijk deze acties te houden, om de groep draaiende te houden. Daarom
vragen wij uw medewerking om uw kind enthousiast te steunen bij de verkoop van de speculaaspoppen.
Als motivatie voor de verkoop zal de topverkoper van elk onderdeel een prijs krijgen.
Let op de volgende afspraken:

!Het geld bij voorverkoop direct innen!
●

Op de bestellijst vul je alle gegevens in van de koper.

●

Op de bestelbon vul je jouw naam in en het aantal bestelde speculaaspoppen.
(Wil je de bestelbonnen zelf uitknippen uit het grote vel?) Deze afgeven aan de koper.
Heb je extra bestellijsten of bestelbonnen nodig, kijk dan op onze website: http://www.zuiderkruis.nl.

●

Zaterdag 3 november het voorlopige aantal poppen dat je verkocht hebt doorgeven via
https://goo.gl/PuiPe1 zodat de bakker alvast kan beginnen met bakken!
Enkele dagen hierna kun je de tussenstand zien op http://facebook.com/Zuiderkruisgroep.

●

Zaterdag 10 november bestellijsten en geld inleveren bij de leiding. Graag dit geld zoveel mogelijk
"groot" meenemen, dat maakt voor ons het tellen makkelijker!

●

Als je onverhoopt niet bij de opkomst aanwezig kan zijn op 10 november geef dan wel door aan de
leiding hoeveel poppen je verkocht hebt. Dit is nodig voor de bestelling bij de bakker. In dat geval ook
graag contact opnemen met speculaaspoppenactie@zuiderkruis.nl om af te spreken waar en
wanneer de lijsten en het geld in te leveren.

●

Vrijdagavond 23 november tussen 19.00 en 21.00 uur worden de door jou verkochte poppen bij je
thuis bezorgd. Het is ook mogelijk om zelf de poppen af te halen bij ons clubhuis aan de
Diependaalselaan. Dit graag van tevoren aangeven via speculaaspoppenactie@zuiderkruis.nl.
Wij bezorgen alleen bij bestelling vanaf 10 poppen. Heb je een kleinere bestelling, dan worden de
poppen op je clubhuis bezorgd. Deze kan je dan zaterdag 24 november meenemen na afloop van de
opkomst. De volgende dagen kan je de verkochte poppen rondbrengen.
Is er vrijdagavond 23 november niemand thuis, laat dit dan weten!

●

Bij het afleveren de poppen deze aan de koper afgeven en niet in de brievenbus stoppen!
!UITERLIJK 28 NOVEMBER BEZORGEN!

Al wordt deze actie vooral door onze leden gedragen, u, als ouder, kunt ons ook steunen.
Misschien wilt uw werkgever / bedrijf onze speculaaspoppen als kleine attentie aan medewerkers en
klanten cadeau doen! In de “sponsorbrief”, die u per e-mail gestuurd kreeg, staat alle informatie.
Uiteraard kunnen wij op rekening leveren en eventueel bezorgen.
Wilt u meer informatie neem dan contact op met ondergetekende.
Wij hopen op een grote verkoop dit jaar en alvast bedankt voor je (uw) medewerking.
Vriendelijke groeten,
Commissie Speculaaspoppen actie 2018
speculaaspoppenactie@zuiderkruis.nl

