BESTELFORUMLIER SPECULAAS AFDELING BADMINTON
Naam verkoper: ……………………………………………………………………………..
Tel.nr: …………………………………………..Team/ trainer: …….…………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………..

De speculaaspoppen actie!
Na het grote succes van de afgelopen jaren, starten we ook dit jaar weer met de verkoop
van speculaaspoppen. Hierbij hopen we volledig op jullie steun.
De opbrengst (ongeveer € 2,50 per speculaaspop) komt ten goede aan onze eigen
afdeling badminton. Dus probeer zoveel mogelijk speculaaspoppen te verkopen aan je
vader of moeder, je oma of opa, tante of oom, buurman of buurvrouw, broer of zus, in je
straat of aan het bedrijf waar je vader of moeder werkt.
Houd hierbij rekening met de geldende Corona-maatregelen!!
LET OP: de poppen die wij verkopen zijn overheerlijk en in de meeste winkels
duurder dan bij ons.
Voor de jeugd: Verkoop je meer dan 15, 25, 50 of 100 speculaaspoppen, dan krijg je als verkoper
hier leuke prijsjes voor. 100 of meer een echt racket, 50 of meer een badmintonshirt, 25 of meer
een VELO-sjaal en 15 of meer een badmintonsleutelhanger. (Andere prijsjes mogelijk in overleg).

Een héééérlijke speculaaspop! Wie wil daar niet mee verrast worden.
De speculaaspop weegt een halve kilo en is een halve meter lang! Verpakt in een
aardige geschenkdoos kost deze maar € 5,00 per stuk.
Zet in onderstaande kolommen de naam, het adres van degene aan wie je poppen
verkocht hebt en het aantal verkochte poppen.
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De speculaaspoppen moeten vooraf betaald worden
Lijsten inclusief geld uiterlijk zondag 8 november inleveren bij je trainer of bij Melissa van
Tusschenbroek. (vragen? melissavantusschenbroek@gmail.com of 06-20112409)
Je kunt altijd een extra formulier vragen aan je leider of trainer
De speculaaspoppen moet je op woensdag 25 november tussen 15.00 en 19.00 ophalen bij VELO om
ze daarna uit te delen aan jouw kopers.
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