Aan alle spelers, leiders, trainers
en overige sportvrienden van FC
Winterswijk

KORTINGSKAARTEN ACTIE 2018

De Kortingskaarten Actie 2018 is weer gestart. De actie is samen met “de Rommelmarkt” en “de Grote
Clubactie” de geld genererende actie, die de middelen opleveren om een deel van de wensen van de club te
realiseren.
Zo werden er dit jaar sporttassen aangeschaft van de opbrengst 2018. Hier profiteert dus iedereen van!
Om ook voor de toekomst projecten voor de club te kunnen bekostigen is jullie steun en enthousiasme aan
bovengenoemde actie van groot belang!
We vragen dan ook voor dit jaar weer de hulp van alle leden en begunstigers om de Kortingskaarten Actie
tot een nog groter succes als de laatste jaren te maken. De kortingskaarten 2018 kan zowel voor jullie als
voor de vereniging veel voordeel opleveren: Je kunt bijv. gratis je auto laten wassen bij een tankbeurt, met
flinke korting iets lekkers, een cadeau, kleding of schoenen kopen, of een leuke avond uit beleven.
Dus gebruik de kaarten zelf, of verkoop ze aan vrienden, buren, familie en kennissen.
Informatie:
 op de Kortingskaart staan 12 Winterswijkse ondernemers met een actiecoupon
 deze coupons kunnen bij de betreffende ondernemers worden ingeleverd tot 30 juni 2018
 het voordeel kan oplopen tot enkele honderden euro’s per kaart
 een kortingskaart kost € 5,  door bijvoorbeeld slechts 1 coupon te gebruiken heeft u de aankoopprijs al terugverdiend
én u steunt de vereniging!
Werkwijze:
 De kortingskaarten voor spelende leden wordt via de leiders uitgedeeld. Zij kunnen de kaarten
afhalen bij het wedstrijd secretariaat op 17 en 18 februari ‘s ochtends tussen 9.00 en 16.00 uur.
 Op het invulformulier kan de leider in vullen aan wie hij welke kaarten uitgeeft
 Extra kaarten zijn via de activiteiten-commissie (zie hieronder) te verkrijgen
 Inlevermoment voor het geld en de niet verkochte kaarten 30 Maart 2018.
In het Hochrath-Home.
Prijzen:
Ook dit jaar zijn er weer leuke prijzen te verdienen:
 Het bestverkopende jeugd 7-tal en jeugd 11-tal: een mooi geldbedrag te besteden voor bijvoorbeeld
een leuk teamuitje!
 Voor seniorenteams welke alle kaarten verkopen staat er een kratje bier klaar.
 Het bestverkopende seniorenteam krijgt nog extra 2 kratten bier en 2 schalen hapjes.
 Het meetmoment voor deze prijzen is 30 Maart, het inleverweekend.
 Voorwaarde voor het winnen van de teamprijzen is dat elk teamlid loten verkocht heeft!

Een dringend verzoek aan alle leiders: jullie enthousiasme zal
absoluut bijdragen aan het slagen van deze actie!
Zijn er nog vragen neem gerust contact met ons op: activiteitencommissie@fcwinterswijk.nl
Met sportieve groet,
Activiteitencommissie FC Winterswijk

