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Wij gaan weer "cash" 

verdienen voor onze 

vereniging! 

 

Help jij mee? 
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Zoals jullie weten gaan 

we ook dit jaar weer 

'cash' verdienen voor 

onze club. 

 

Doel? 
Heb je een leuk idee, geef het dan 

aan op jouw bestelformulier en 

wie weet kunnen we jouw idee 

binnenkort realiseren! 
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Hoe? 
Vanaf 23 september kan je met de bestellijst 

langs bij vrienden, kennissen, familie en 

buren om chocoladeletters verkopen en/of 

je kiest voor de 'Covid-19 proof' manier en 

deel je bestelformulier via whatsapp en 

mail met jouw bekenden. 

 

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 
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Bedrijven 

Ook bedrijven kunnen dit jaar weer letters bestellen. Om de 

coördinatie daarvan zo soepel mogelijk te laten verlopen 

hebben we één aanspreekpunt binnen de vereniging, die 

contact met de bedrijven op neemt. 

Coördinator is; 

Erik Reumer / voorzitter@hac63.nl 

Geef aan Erik door om welk bedrijf het gaat en wie de 

contactpersoon is, zodat hij contact met het bedrijf kan 

opnemen. 

 

Voor bedrijven gelden andere mogelijkheden. Zo worden er 

100 en 200 gram letters verkocht, met en zonder logo. 

Hiervoor gelden andere prijzen: 

Letter 100 gram zonder logo € 3,50 p/st 

Letter 100 gram met logo € 3,75 p/st 

Letter 200 gram  zonder logo € 6,50 p/st 

Letter 200 gram  met logo € 7,00 p/st 

Prijzen zijn inclusief 9% btw. 

 

UITERAARD TELLEN WE DE LETTERS DIE (VIA JOU) VERKOCHT ZIJN AAN 

BEDRIJVEN BIJ JOUW TOTAAL OP! 
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Wanneer? 

Vanaf 23 september t/m 4 oktober kan je 

chocoladeletters verkopen.  

Je ontvangt (vanaf) 23 september een 

bestelformulier, mocht je die snel vol 

hebben, dan kan je extra formulieren 

downloaden van de HAC63 site. 

 

Op het bestelformulier noteer je de 

volgende gegevens; 

jouw naam 

de naam van je trainer en groep 

jouw telefoonnummer  

jouw e-mail  

jouw suggestie waaraan we het geld dit jaar 

zouden moeten besteden 
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De bestellingen plaats je (per klant) op je 

bestellijst en je rekent gelijk de verkochte 

letters af. 

Dit kan contant, maar i.v.m. Covid-19 is het 

wellicht handig een tikkie te sturen. 

Vervolgens neem je het totaal van je 

bestelling over op de totaal bestellijst en 

deze totaallijst lever je samen met het geld 

in.  

De bestellijst(en) van jouw klanten bewaar 

je zelf! 

In week 40 lever je jouw totaallijst en het 

geld, tijdens de training bij de 

chocoladeletter commissie.  

Wij zitten op 5, 6 en 7 oktober bij de ingang 

van het Activum 

Dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 oktober 

tussen 18.00 en 20.00 uur 
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De daarop volgende weken worden de 

letters gemaakt.  

Op donderdag 25 november, kan je                       

tussen 18.00 en 20.00 uur, jouw verkochte 

letters halen in het Activum. 

Vervolgens breng jij de door jou verkochte 

letters, voor 5 december, naar jouw 

klant(en). 
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Kans maken op een 

leuke prijs! 
We hebben dit jaar 3 prijzen te verdelen. 

 

Één prijs voor de verkoper die dit jaar de 

meeste letters verkoopt* 

(*deze prijs geldt voor al jouw verkochte letters, dus alle 

verkopen aan particulieren en bedrijven) 

 

Daarnaast doen we van iedere verkoper een 

lootje in een bak, aan het eind van de actie 

halen we daar 2 winnaars uit, die een mooie 

prijs ontvangen. 

 

Wat de prijzen zijn dat houden we nog even 

geheim.  



   

www.cashvoorjeclub.nl 

 

 
SUPPORT onze vereniging en koop 

ambachtelijk gemaakte 

chocoladeletters, gemaakt van 

duurzame chocolade 

 

(Ver)koop jij ook? 

 

Heel veel succes!! 
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Alle data nog even op een rijtje 

 

23/9 - ontvangst bestellijsten  

(tevens te downloaden HAC63 site) 

 

23/9 t/m 4/10 - verkoop periode 

 

Week 40 (5, 6 en 7  oktober  

dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 oktober 

tussen 18.00 en 20.00 uur inleveren lijsten en geld.  

Let op, alleen de TOTAALLIJST en het geld, de 

bestellijst(en) per klant bewaar je zelf! 

 

25/11 (18.00-20.00 uur) - ophalen letters 

 

voor 5/12 - letters bij jouw klanten gebracht 


