Best ouders en leden

In deze coronatijden staat de solidariteit centraal en we geloven wij dat we er samen door geraken.
Maar de cijfers liegen er niet om en zorgen voor veel hindernissen in elke sector.
Ook wij mogen spijtig genoeg mee proeven van die hindernissen.
Vorig jaar rond deze periode liepen wij als groep van deur naar deur om heerlijke marsepein te
verkopen en ons kamp te sponsoren.
Wij doen dit altijd met veel enthousiasme, zonder deze verkoop kunnen wij echter niet op kamp.
Dit jaar zullen we het anders moeten aanpakken, maar daar hebben bij jullie echt voor nodig!
Nu in deze zware tijden hebben wij jullie hulp extra hard nodig!
We hebben veel opties overwogen om toch zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken met deze actie.
Maar om dit toch zo veilig mogelijk te kunnen laten doorgaan, ligt de bal in jullie kamp.
Wij vragen jullie dit jaar om weer met veel enthousiasme marsepein te verkopen via een Google
formulier.
Dit is een heel gemakkelijke weg om tot bij zo veel mogelijk mensen te komen. Daarbij heb ik het over
Oma, Opa, meter, peter, zus, broer, juf, meester, vrienden en vriendinnetjes en iedereen die je maar kan
bedenken.
Eens je besteld hebt, komt dit bij ons terecht en worden er blokken opzij gelegd.
Deze blokken kunnen opgehaald worden ‘s avonds op 2, 4 of 5 december aan ons lokaal op een
coronavriendelijke manier. De uren etc. vind je allemaal heel duidelijk op het Google formulier:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBE84aUxpzvgr2WK7jo6RdK0x6Y01lWmtIfn_YCKkOLJJz1w
/viewform?usp=sf_link
Het is heel simpel en gaat als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vertel je omgeving over onze overheerlijke marsepein
Overtuig hen om ons te steunen en (één) of meerdere blokken te kopen
Geef hun de link/QR-code die hen leidt naar de online enquête
Vul het formulier volledig in
Vergeet zelf geen blokken te kopen
Wij kunnen weer op kamp!

We hebben een paar topverkopers onder de leden en dat kunnen we dit jaar zeker gebruiken!
Wij hopen dat elk lid minstens 5 blokken kan verkopen, maar meer is altijd beter.
Wie dit jaar de meeste blokken verkoopt krijgt van ons 2 cinematickets om te genieten na de
lockdown!
Wij hopen dat we bij deze weer op jullie kunnen rekenen!
Smakelijk!!
Een stevige linker,
De leiding van Den 22

