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Oud en Nieuw Actie!
Dit jaar kan je via de webshop! Oliebollen en Appelbeignets van IJssalon
Bemer bestellen. Deze worden op 31 december bij je thuisgebracht! Mits je in
Soest woont. Bestellen kan tot en met 27 december 2018.
Een deel van de opbrengst van de verkochte Oliebollen en Appelbeignets 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!

De Grote Clubactie 2018
Wat een succes is deze actie geweest. Eerst wonnen we al € 300,- bij de
loting onder de inschrijvende verenigingen. En vervolgens heeft een groep
leden zoveel loten verkocht en een ander deel van de leden online zelf
zoveel loten gekocht, dat we daarmee € 1177,80 opgehaald hebben.
Totaal heeft deze actie dus € 1477,80 voor de vereniging opgebracht.
Iedereen enorm bedankt voor jullie inzet!
Een speciaal bedankje voor de leden die meer dan 20 loten verkocht hebben, zie hun namen hieronder en voor Bart
en Nicky die alle verkochte loten ingevoerd hebben.
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Inge
Jacinthe
Maarten
Nynke
Sven
Senna
Sanne
Corne
Emma
Jade
Elin

Uitgereikte clubprijzen meest
verkochte loten:
1. Sven van Zanten
2. Jade Voet
Winnaar van de trekking onder de
verkopers: Corne Havelaar
Alle drie hebben een waardecheque
voor de webshop ontvangen.

We hadden aangekondigd dat tijdens het Sinterklaasfeest de 20 lotenvouchers en de clubprijzen voor de verkopers
uitgereikt zouden worden, maar helaas was toen de uitslag nog niet bekend. De vouchers zijn ondertussen uitgereikt
via de trainers. Heb je wel 20 loten of meer verkocht, maar geen voucher ontvangen? Mail naar:
sponsoring@duinkikkers.nl.

Overig Sponsornieuws
In de voorgaande nieuwsbrief stond een oproep voor Bestuursleden voor de Club van 50.
Hier zijn een aantal reacties op gekomen, binnenkort hopen wij jullie hier meer over te kunnen vertellen.
De inschrijving voor de Oranje Fonds Collecte 2019, zowel online als van deur tot deur is weer gelukt.
De collecte is van 11 t/m 15 juni 2019. Wij hebben er weer zin in!
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