
VV DESK clubactieVoorverkoopformulier worstenbroodactie

Steun vv DESK
   bestel ambachtelijk worstenbrood 

                voor de feestdagen!

Naam speler: ...............................................................   Team: ......................

Totaal aantal zakjes à € 16,00   x                       =
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                Doelstelling                                   Doelstelling                          Doelstelling              Doelstelling       Doelstelling
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Opbrengst
100% direct

naar wensenlijst vv DESK

In samenwerking met
   onze lokale bakker Piekfijn



Wensenlijst vv DESK Uitleg worstenbroodactie 

De opbrengst van de worstenbroodactie wordt dit jaar gebruikt om de investeringen in het clubhuis en op het 
sportpark te bekostigen.

Voor de worstenbroodjesactie van dit jaar zijn we opnieuw in zee gegaan met onze lokale bakker Piekfijn. 
Hij gaat voor al het heerlijke ambachtelijke worstenbrood zorgen dit jaar. Wij zouden het geweldig vinden als alle 
spelers en leiders zich weer volop inzetten om de doelstelling van 5 verkochte zakjes te behalen!

 TIP! De worstenbroodjes zijn vers dus kunnen op de dag van uitlevering zo de vriezer in! 
 De worstenbroodjes kunnen dus bijvoorbeeld ook geconsumeerd worden met oud en nieuw.

- Ieder actief lid van vv DESK gaat zakjes worstenbrood verkopen aan familie, vrienden, kennissen enz.
 De zakjes worstenbrood omvatten 10 ambachtelijke worstenbroodjes die worden geleverd door onze lokale  
 bakker Piekfijn. De prijs per zak à 10 stuks worstenbrood zal €16,00 gaan bedragen.

- Op de achterzijde is een Voorverkoop-inschrijfformulier te vinden. Op dit formulier is precies te zien
 hoeveel zakjes een speler verkocht heeft.

- De verkoopactie zal starten op zaterdag 5 november 2022 en lopen tot zaterdag 26 november 2022.
 De leiders kunnen de formulieren op zaterdag 5 november 2022 tussen 9.00 uur en 15.00 uur afhalen in de  
 DESK kantine. Deze leiders zullen er vervolgens voor zorgen dat alle formulieren tijdig uitgedeeld zijn aan alle  
 spelers van hun teams.

- Na het starten van de voorverkoopactie kunnen de spelers op pad gaan om zoveel mogelijk zakjes
 worstenbrood te verkopen aan iedereen die men maar kan bedenken. Vaders en moeders, opa’s en 
 oma’s, ooms en tantes, vrienden en vriendinnen, kennissen, buren, maar ook zakenrelaties & collega’s. 
 Ze kunnen bij een aankoop de naam van de koper, het aantal zakjes en het totaalbedrag van deze verkoop op  
 het inschrijfformulier invullen. 
 BELANGRIJK! De verkochte zakjes dienen bij inschrijving direct en contant te worden afgerekend!

- De betreffende verkoper zal er zelf zorg voor moeten dragen dat hij/zij aan het einde van de actie het
 inschrijfformulier plus al het verdiende geld inlevert bij zijn of haar leider. Alle leiders nemen de
 inschrijfformulieren samen met het geld mee om deze in te leveren op zaterdag 26 november 2022 tussen  
 9.00 uur en 15.00 uur in de DESK kantine.
   
- Op maandag 12, dinsdag 13, woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 december 2022 tussen 
 18:00 uur en 20:00 uur kunnen de bestelde worstenbroodjes door de leiders bij DESK in de kantine   
 worden afgehaald, welke  teams op welke dag wordt nog gecommuniceerd met de leiders. De leiders kunnen  
 op die dag de verkochte worstenbroodjes inclusief de teamtotaallijst ophalen voor de kantine en er daarna  
 voor zorgen dat het goede aantal zakjes en de inschrijfformulieren bij de betreffende spelers terecht komen,  
 die de zakjes daarna af kunnen leveren bij de kopers.

- Na het sluiten van de actie en het afleveren van de worstenbroodjes zal de balans opgemaakt
 worden. Jullie zullen natuurlijk ter zijner tijd op de hoogte worden gehouden via de website. 

       Voor SENIOREN en DAMES zijn er prijzen te verdienen voor de 2 bestverkopende teams. 
                    1ste prijs - 50 consumptiebonnen       2de prijs - 25 consumptiebonnen
            Voor alle JEUGDSPELERS zijn er geldprijzen te verdienen. 
                  De beste vijf individuele verkopers ontvangen geldprijzen van respectievelijk:  
                        1. € 45,-  2. € 40,-  3. € 35,-  4. € 30,-  5. € 25,-  6. € 20,-  7. € 15,-  8. € 10,-  9. € 5,-.
              Voor de JEUGDTEAMS zijn er ook nog 2 taarten, geschonken door bakkerij   
                  Piekfijn, te verdienen voor de 2 best verkopende teams.

Wij wensen iedereen véél succes met de verkoop....

1. Opknapbeurt speeltuin

2. Upgrade muziekinstallatie clubhuis

3. Beplanting sportpark
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