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Presentatie nieuwe kledinglijn waterpolo afdeling 
 

Het was een lange weg voor de TC van de waterpolo afdeling in samenwerking met de sponsorcommissie en 
het  vroeg veel geduld en flexibiliteit van de sponsors. Eindelijk is het zover, alle hobbels zijn genomen en er 
zijn goede en betrouwbare leveranciers gevonden.  
 
Met veel trots nodigen we u uit voor de presentatie van de nieuwe kledinglijn van de waterpolo afdeling! 

 

Sponsors Bedankt! 
 

 
 

Nieuwsgierig naar hoe de nieuwe badpakken van de damesselectie en de T-shirts en broekjes van de hele 
waterpolo afdeling eruit zien? Zorg dan dat je erbij bent op zondag 10 maart. Er wordt voor een klein hapje 
en een drankje aan het bad gezorgd. Voor meer versnaperingen deze dag verwijzen we zoals gebruikelijk 
naar de kantine van Optisport! 
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Opbrengst Oud en Nieuw Actie 
 

Ze waren heerlijk de oliebollen en appelbeignets van IJssalon Bemer die je via 
de webshop van de Duinkikkers kon bestellen en die vervolgens ook nog eens 
thuisbezorgd werden. Bovendien leverde deze actie ook nog eens € 163,- voor 
de vereniging op.  
 
IJssalon Bemer, bezorgers Bart en Els en iedereen die besteld heeft; Bedankt! 

 
 

Welkom nieuwe vlagsponsor 

 
 

Rabobank Clubkas Campagne 
 

Ook dit jaar wil S.Z.V. de Duinkikkers weer mee doen 
met de Rabobank Clubkas Campagne. Vorig jaar heeft 
ons dat iets meer dan € 600,- opgeleverd. Hoe meer 
leden van de Rabobank op S.Z.V. de Duinkikkers 
stemmen, des te meer geld gaat er vanuit de campagne 
naar S.Z.V. de Duinkikkers. Bent u nog geen lid van de 
Rabobank, maar wilt u wel stemmen op S.Z.V. de 
Duinkikkers? Word dan nu lid via onderstaande link! 
 

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/amersfoort-eemland/lidmaatschap/ 
 

Let op klant van de Rabobank zijn is iets anders dan lid zijn. De Rabobank is ruim 110 jaar een coöperatie. Zij 
heeft geen aandeelhouders, maar leden. Als lid vervul je een belangrijke rol: je denkt en beslist mee. De 
Rabobank Clubkas Campagne is exclusief voor leden van de Rabobank!  
  

 

 

Save the date! 
 

10 maart 2019                                 Presentatie kledinglijn waterpolo 
 
11 t/m 15 juni 2019                        Oranje Fonds Collecte 2019                       online en van deur tot deur  
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