Beste leden,
In het vorige bericht heb ik gezegd dat u de mailing bloemetjesactie (20042016) goed in de gaten
moest houden.
Vandaag geef ik met trots de spelregels van de voorverkoop bloemetjesactie door.
Drie weken voor de bloemetjesactie gaat de website live. (30032016) Vanaf dan kunnen jullie
alle voorverkoop bestellingen doorgeven.
Stap 1:
Print het bestelformulier uit. Heb je meer dan één bestelformulier nodig, mag je er uiteraard
zoveel uitdraaien als je wilt. zie bijlage
Stap
2:

Ga langs of bel met kennissen, buren, familie, collega’s en vrienden en vul het bestelformulier in.
Wanneer je alle bestellingen hebt genoteerd op het bestelformulier, ga dan naar stap 3.
Let op: Zorg dat je zoveel mensen 
buiten
de dorpen Harkstede, Scharmer, Woudbloem en de
wijk Meerstad benadert. 
In deze plaatsen benaderen we iedereen al huis aan huis met de
bloemetjesactie
(maar het mag uiteraard wel).
Stap 3:
Ga naar de website w
ww.dolesbloemetjesactie.n
l en plaats de totale bestelling onder je eigen naam,
leeftijd en adres. 
Dit kan tot en met 11042016
.
De bloemen van de voorverkoop kun je afhalen bij het afhaalpunt (locatie volgt)
● Zet 20 april 2016 als afhaaldag en loopdag in je agenda. (afhalen kan vanaf 14.00 uur tot
21.00 uur).
● Let op: Neem gepast geld mee om te betalen!
Actie:
Voor degene die de meeste bloemen verkoopt met de voorverkoop is er een prijs:
 Winnaar meeste bloemen in de voorverkoop van 4 tot 12 jaar krijgt een cadeaubon van de
Marskramer ter waarde van 10 euro.
 Winnaar 12 tot 100 jaar wint een bioscoopbon ter waarde van 20 euro.
De prijsuitreiking vindt plaats op het Doles feest van 23 april 2016 om 20.00 uur in de sporthal, zet
deze datum alvast in je agenda.

De bestellingen in de voorverkoop sluiten uw deelname aan “lopen langs de deuren” uiteraard
niet uit. Om onze vereniging financieel gezond te houden, is uw bijdrage in deze bloemetjesactie
belangrijk. 
Zeg het met bloemen: steun uw plaatselijke sportvereniging!
In de volgende mailing vraag ik u om u op te geven om te lopen als team/ gezin/ familie of
vrienden. Misschien kunt u er alvast over nadenken met wie u wilt lopen?! Of geef u alvast op! (via
onderstaand mailadres) Houd de volgende mailing in de gaten.
Laat de bestellingen maar binnenstromen!!!!!!!!!!!!

Veel succes! Voor vragen kunt u mailen naar 
mariekevanhaperen1@gmail.com
Met fleurige groet,
De Bloemetjescommissie

