Beste jeugdleden,
We willen dit jaar weer samen met jullie cupcakes gaan verkopen en maken, aangezien het vorig jaar
een succes bleek te zijn!!
75% van de opbrengst gaat naar het team waar je in speelt. Je kan dit naar eigen invulling besteden.
Het is niet verplicht om mee te doen, maar het is natuurlijk wel leuk om zo veel mogelijk geld op te
halen voor je team.
In de bijlage vind je een verkoopformulier. Je kan een naturel of een versierde cupcake gaan
verkopen. Deze versierde cupcakes mag je zelf gaan maken op zaterdag 16 maart 2019 in De
Kraacht. Je bent welkom van 14.00 uur tot 15.30 uur.
Zorg ZELF voor de spullen / ingrediënten om de cupcake te versieren!!
Wanneer je met het verkoopformulier op pad gaat, hoeven de mensen alleen nog maar aan te geven
hoeveel cupcakes ze graag willen kopen. Er wordt pas betaald als deze afgegeven worden.
Nadat je de cupcakes gebakken heb, afgegeven hebt en het geld hebt ontvangen, kun je het geld
inleveren bij Patty (incl. verkoopformulier welke je terug krijgt na het bakken).
Als we al het geld ontvangen hebben, wordt er gekeken hoeveel er opgehaald is per team. Dit wordt
uiteindelijk aan de trainer/coach overhandigd, zodat jullie hier iets leuks mee kunnen gaan doen….!!
Heel veel succes met de verkoop en TOT 16 maart in De Kraacht!!! Dan gaan we er een gezellige
bakmiddag van maken…..

Mochten er vragen zijn, kan er contact opgenomen worden met de jeugdcommissie.

Groetjes van,
de jeugdcommissie
(Marco Vugts, Kristel van Esch, Laura van Gils, Annyka vd Schoot & Patty Frijters-van Esch )

PS: Wil je het verkoopformulier vóór 2 maart 2019 terug sturen via de mail
(patty_van_esch@hotmail.com) of in de brievenbus doen bij Patty (de Kraan 9). Aan de hand
hiervan kunnen we gaan kijken hoeveel materiaal & ingrediënten we nodig hebben om te
bakken.

Verkoopformulier:
Cupcakes naturel: 1 euro
Cupcakes versierd: 1,25 euro
Naam

Straatnaam +nr
/postcode/ stad

Naturel

Versierd

Handtekening

