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Club van 50
In de voorgaande nieuwsbrief stond een oproep voor Bestuursleden voor de Club van 50. Hier zijn geen
reacties op gekomen, hierdoor kan de Club van 50 helaas nog niet opgestart worden. Dus hierbij nogmaals
een oproep!

Heeft u interesse in een bestuursfunctie voor de Club van 50, laat het ons dan snel weten.
Mail naar sponsoring@duinkikkers.nl

De Grote Clubactie 2018
De tussenstand tot nu toe is een opbrengst van € 840,00. En nog niet
alle boekjes zijn ingevoerd. Er kunnen nog tot en met donderdag 29
november boekjes ingevoerd worden. Dus heb je nog boekjes met
verkochte loten thuis liggen? Lever ze snel in bij je trainer!
Online kopen kan ook nog: https://clubactie.nl/actie/DeDuinkikkers
Iedereen alvast bedankt voor jullie inzet!
Tijdens het Sinterklaasfeest zullen weer de 20 lotenvouchers en de
clubprijzen voor de verkopers uitgereikt worden.
In de nieuwsbrief van januari zullen wij de exacte uitkomsten van de actie bekend maken!

Oud en Nieuw Actie!
Dit jaar worden er door De Duinkikkers Oliebollen en Appelbeignets van
IJssalon Bemer verkocht en op 31 december bij u thuisgebracht!
De Oliebollen en Appelbeignets kunnen worden besteld via onze webshop!
Een deel van de opbrengst van de verkochte Oliebollen en Apelbeignets is
bestemd voor onze vereniging!
Bestel dus via onze webshop, zodat je niet in de rij hoeft te staan en je
ook nog de Duinkikkers steunt! Het nieuwe jaar kan niet beter beginnen!

Zwemdisco vrijdag 30 november
Optisport Soest organiseert op 30 november 2018 een zwemdisco
in ons zwembad! Deze avond is voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar
en heeft het thema Winterpret.
Voor Duinkikker leden is er een speciale kortingsactie. Op vertoon
van de uitgedeelde flyer, krijg je € 2,50 korting. Heb je geen flyer
ontvangen? Vraag er één bij je trainer! Let the party start!

Sponsorcommissie SZV de Duinkikkers sponsoring@duinkikkers.nl

Robin Roskam

Marcel Brittijn Els Heemskerk

