
   
 
 

Wij gaan geld verdienen voor onze vereniging 
 

Door het verkopen van ambachtelijke producten van 
bakkerij Mulder 

 
Doel kerstactie:  
Het doel van de kerstactie is om iets te kopen waarmee het secretariaat ingericht kan worden. Zet op 
je totaallijst waaraan jij graag wil zien waar het geld voor gebruikt gaat worden.  
 
Hoe:  
Vanaf woensdag 23 november kan je met de bestellijst langs bij vrienden, kennissen, familie en 
buren om heerlijke producten te verkopen. Het is ook een idee om je bestelformulier via whatsapp 
en mail met jouw bekenden te delen.  
Er kan dan gekozen worden om per QR code te betalen, maar de totale aantallen en bedragen van de 
verkochte producten moeten wel op de bestelformulieren vermeld worden. 
  
Wat gaan wij verkopen: 
* Kerststol 500g €6,75 
* Kerststol 750g €9,95 
* Amandelstaaf €5,25 
* Suikerbrood 800g €5,45  
 
Wanneer:  
Vanaf woensdag 23 november start de verkoop van de producten. Vanaf woensdag 23 november 
worden de bestelformulieren verspreid op de trainingen, ook zijn de lijsten te downloaden van de 
HAC'63 website.  
  
Wat moet er op je bestellijst staan:   

 Jouw naam  
 De naam van je trainer  
 Jouw telefoonnummer  
 Jouw email adres  
 Jouw suggesties waaraan wij het geld dit jaar zouden moeten besteden, denk dan aan de 

inrichting van het wedstrijdsecretariaat.  
 De bestellingen plaats je per klant op je bestellijst en je rekent gelijk de verkochte producten 

af, contant of per QR code. Vermeld dit allemaal op het bestelformulier incl. alle totalen. 
 

Wat moet je verder doen: 
 Vervolgens neem jij het totaal van je bestellingen over op de totaallijst. Deze totaallijst lever 

je samen met het contante geld (gepast) in. Geef hierin duidelijk aan wat contant betaald is  
en wat met de QR code is betaald. 

 De bestellijsten van jouw klanten bewaar je zelf! 
 

 



   
 
 

 Het inleveren van de totaallijst en het geld kan alleen op woensdag 7 december of op 
donderdag 8 december. Wij zijn te vinden bij de ingang van het Activum van 19.00-20.00 
uur. 

 Het ophalen van alle lekkere producten zal plaatsvinden op woensdag 21 december, bij de 
ingang van het activum van 19.00-20.00 uur. 
 

Hoe ziet de ophaalavond eruit: 
- Bij de ingang krijg jij je totaallijst weer terug. 
- Met de totaallijst loop jij langs de tafel waar je alle producten kan ophalen. 
- Neem eigen boodschappentassen of kratten mee om je producten mee te nemen. 

 
Vervolgens breng jij de door jou verkochte producten voor de feestdagen naar jouw klanten. 
 
 
Prijzen winnen:  
Er worden 3 prijzen verloot onder de deelnemers die een totaallijst inleveren.  
 
Wat de prijzen zijn houden wij nog even geheim. 
 
SUPPORT onze vereniging en koop ambachtelijke producten van bakkerij Mulder. 
 
Wie helpt ons? 
 
Heel veel succes!! 
 
 
Nog even de belangrijke data:  

- Start verkoop lekkere producten: woensdag 23 november  
- Einde verkoop lekkere producten: woensdag 7 december  
- Inleveren totaallijst en geld (ingang Activum): woensdag 7 december óf donderdag 8 

december van 19.00-20.00 uur. 
- Ophalen lekkere producten (ingang Activum): woensdag 21 december van 19.00-20.00 uur. 

  
 
 
 
  
 
 


