Nieuwsbrief Sponsorcommissie SZV de Duinkikkers
Seizoen 2020 – 2021

13e editie

december 2020

Beste Duinkikkers! Afgelopen periode hebben wij mee gedaan aan twee grote acties:

De Rabobank heeft dit jaar wederom de Rabo ClubSupport georganiseerd en wij
hebben daar uiteraard aan meegedaan! Dankzij jullie enorme steun door te
stemmen op onze vereniging hebben wij van de Rabobank een bedrag van € 629
euro mogen ontvangen! Dit is een stuk meer dan voorgaande jaren dus dat is een
mooie opsteker voor ons!
De Grote Clubactie is ondertussen ook afgelopen en wat hebben jullie ons
enorm gesteund door zoveel loten te verkopen en te kopen! We hebben dit
jaar bijna 2x zoveel opgehaald als voorgaande jaren!
Het totale bedrag is opgelopen tot boven de € 2400 euro!
De trekking van de Grote Clubactie is ook al geweest, of je prijs hebt kun je zelf
checken op de volgende site: https://lotchecker.clubactie.nl/ De lotnummers
vind je in de bankafschrijving van de Clubactie!
Voor de beste verkopers alsmede het best verkopende waterpolo team hebben wij mooie prijzen
kunnen regelen! Wij gaan die deze week uitdelen aan deze zwemmers en poloërs! Meer hierover in een
volgende nieuwsbrief!
Dit jaar hebben we wederom een Superlot van 50 loten ineens
mogen verkopen! Deze is verkocht aan onze sponsor:
Hekwerk Soest!
Bedankt voor deze steun!

Oud en Nieuw Actie!
Dit jaar kan je weer via onze webshop Oliebollen en Appelbeignets van
IJssalon Bemer bestellen. Deze kunnen dan op 31 december bij Robin
thuis opgehaald worden! Zie voor meer informatie onze webshop!
Bestellen kan tot en met 27 december 2020.
Een deel van de opbrengst van de verkochte Oliebollen en
Appelbeignets is bestemd voor onze vereniging dus ook hier help je ons
mee!
Door te bestellen via onze shop hoef je dus ook niet meer in de rij te
staan en krijg je gegarandeerd de bestelde producten die vers gebakken zijn!
Bestel dus via onze webshop, het nieuwe jaar kan niet beter beginnen!
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