Hallo turnster/acrogymnaste,

,

Het voorjaar komt eraan! Dat betekent dat het weer tijd is voor de Knol’s Koekactie van GVAV Rapiditas!
Al eeuwen worden er in Groningen goed gevulde koeken gemaakt die tot ver buiten de regio bekendheid genieten: Knol’s
Koek. Jij mag deze lekkere koeken weer gaan verkopen voor onze vereniging. Het geld dat wordt opgehaald met deze actie
komt geheel ten goede aan GVAV. Met de opbrengst kunnen we weer leuke activiteiten voor de vereniging organiseren en
nieuwe materialen aanschaffen.
Wat moet je doen?
Vraag aan je ouder(s)/verzorger(s), opa(‘s), oma(‘s), oom(s), tante(s), buren, vrienden en wie je allemaal nog maar meer kent
of ze een Knol’s koek willen kopen (handig: de koeken kunnen worden ingevroren).
Je mag zoveel koeken verkopen als je wilt. Tip: ga met je bestelformulier bijvoorbeeld langs een verzorgingshuis of geef deze
aan je ouder(s)/verzorger(s) naar het werk.
Als je niet genoeg hebt aan de twee bijgevoegde bestelformulieren, dan kun je het bestelformulier ook vanaf de website van
GVAV printen: www.gvavgymnastiek.nl
Belangrijk!
De koper moet bij het bestellen van de koek direct betalen. De koek(en) kom jij dan begin april bij hem/haar bezorgen. In
verband met de voorjaarsvakantie zit er behoorlijk wat tijd tussen het verkopen en het bezorgen van de koeken.
Het bestelformulier
Op het bestelformulier kun je aangeven wie welke koek(en) heeft gekocht en hoeveel.
Vermeld bovenaan het bestelformulier:
je eigen naam
je email-adres (wanneer je die niet hebt, vermeld dan die van je ouder(s)/verzorger(s)),
je trainingsdag(en)
op welke locatie je het bestelformulier inlevert (en daar dan ook de koeken weer ophaalt)
Zorg ervoor dat je in de week van 3 t/m 7 april op de training aanwezig bent! Mocht je verhinderd zijn, regel dan dat iemand
anders je bestelling meeneemt of deze komt ophalen. Het bestelformulier wordt weer bij je bestelling bijgesloten, zodat je
precies kunt zien wie wat heeft besteld.
Inleveren van het bestelformulier
• Stop de bestelformulieren samen met het geld in een gesloten envelop
• Vermeld op de envelop je naam, de locatie waar je turnt (en tevens de bestelling komt ophalen) en het geldbedrag
• Lever de envelop in bij je trainster in de week van:
dinsdag 7 t/m vrijdag 10 maart (afhankelijk van je trainingsdag)
de meiden van de Acro-instroomgroep kunnen dit doen op zaterdag 4 maart
Vergeten de bestelformulieren in te leveren? Breng deze dan zelf samen met het geld in een gesloten envelop naar
Zilvermeer 57 in Groningen. Is er niemand thuis? Dan mag je de envelop door de brievenbus.
Uitgifte van de koeken
De koeken worden in de week van 3 t/m 7 april op de volgende trainingsdagen en op de volgende locaties uitgedeeld:
• dinsdag 4 april: Gravenburg en Alfa-college
• woensdag 5 april: Beijum, Karrepad en Alfa-college
• donderdag 6 april: Gravenburg, Lewenborg en Alfa-college
• vrijdag 7 april: Alfa-college en Oosterpark
Let op!: de maandaggroepen krijgen de koeken op hun andere trainingsdag uitgedeeld.
Zelf de bestelde koeken ophalen bij Knol’s Koek?
Wil je de bestelde koeken zelf ophalen bij Knol's Koek in plaats van op de training? Dat kan! Geef dit dan aan op het
bestelformulier. Op maandag 3 april kun je dan tussen 20.00-21.00 uur de koeken ophalen aan het Hoendiep 93 (magazijn
aan de achterkant).
Goede verkopers worden beloond!
Verkoop je voor meer dan € 100,- aan koeken, dan wordt dat beloond met een leuk presentje!
Nog vragen over de koekactie?
Mocht er ondanks deze uitgebreide brief toch nog iets niet duidelijk zijn, stel dan gerust je vraag aan Naomi Duijster via:
naomiduijster@gmail.com.
Alvast heel erg bedankt voor jullie inzet en heel veel succes gewenst!
Met vriendelijke groet,
de Activiteitencommissie van GVAV Rapiditas Gymnastiek
www.gvavgymnastiek.nl

