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Wij gaan weer "cash" 

verdienen voor onze 

vereniging! 

 

Help jij mee? 
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Doel? 
Het leuke is, dat jij deze keer mee 

kan denken aan welk doel we dit 

jaar het geld moeten besteden! 

 

Noteer op je verkooplijst wat 

jouw idee is voor de besteding 

van het verdiende geld.  

 

Alle ideeën worden 

voorgelegd aan het bestuur en 

wie weet wordt jouw idee 

uitgekozen! 



   

www.cashvoorjeclub.nl 

Hoe? 
Vanaf 15 oktober kan je met je 

chocoladeletter bestellijst bij vrienden, 

kennissen, familie en buren 

chocoladeletters verkopen. 

Van iedere verkochte letter gaat een euro 

naar de vereniging! 

 

Wat?  

We verkopen ambachtelijk gespoten 

chocoladeletters van ca. 100 gram, in de 

smaken melk, puur en wit. Alle letters van 

het alfabet zijn mogelijk.  

Een letter kost € 3,= per stuk en van iedere 

verkochte letter gaat één euro naar de 

vereniging. 
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Bedrijven; 

Vind je het een leuk idee om jouw relaties 

met een heerlijke chocoladeletter te 

verrassen, dan is dit je kans! 

Wil je jouw geschenk nog persoonlijker 

maken, dan kan er een logo op geplaatst 

worden. 

Het logo (jpg) kan je samen met je 

bestellijst mailen naar 

erikreumer@mail.com 

Letter met logo € 3,30 p/stuk 
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Wanneer? 
Vanaf 15 t/m 28 oktober ga je 

chocoladeletters verkopen. Je ontvangt 

maandag 15 of donderdag 19 oktober het 

bestelformulier, mocht je die snel vol 

hebben, dan kan je extra formulieren 

downloaden van de HAC63 site. 

Op het bestelformulier noteer je; 

naam 

de naam van je trainer en groep 

jouw telefoonnummer  

e-mail  

 

De bestellingen plaats je (per klant) op je 

bestellijst en je rekent gelijk de verkochte 

letters af. 



   

www.cashvoorjeclub.nl 

Op 29 oktober of 1 november lever je jouw 

bestellijst(en) en het geld, tijdens de 

training, in (tussen 18.00 en 19.30 uur)       

bij de chocoladeletter commissie 

Zij zitten deze avonden in het Activum. 

 

De daarop volgende weken worden de 

letters gemaakt.  

Op maandag 26 november, kan je                       

tussen 18.00 en 19.30 uur, jouw verkochte 

letters halen in het Activum. 

Vervolgens breng jij de door jouw verkochte 

letters, voor 5 december, naar jouw 

klant(en). 
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Kans maken op jouw 

(voor)naam in 

chocoladeletters 
De verkoper die dit jaar de meeste letters 

verkoopt krijgt zijn/haar naam in 

chocoladeletters!  
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SUPPORT onze vereniging en koop 

ambachtelijk gemaakte 

chocoladeletters, gemaakt van 

duurzame chocolade 

Alle smaken en letters zijn mogelijk! 

 

(Ver)koop jij ook? 

Heel veel succes!! 


