
   

                                         
 

Geachte ouders 

 

v.v. Vosseveld bestaat dit jaar 75 jaar. In het kader van dit jubileum zal er, naast activiteiten voor 

de jeugd en een feestavond voor alle seniorenleden, sponsoren, donateurs en ouders van 

jeugdleden, een verloting worden gehouden i.s.m. WOK Wamelink Winterswijk, de 

hoofdsponsor van de jeugdafdeling. De opbrengst van de verloting komt ten goede aan de 

aankoop van het veld. 

 

Voor de jeugdleden is gekozen voor de volgende aanpak : 

 

 aan de jeugdleden  wordt in het weekend van 10 en 11 maart een voorverkooplijst 

uitgedeeld en met deze lijst kunnen de jeugdleden op pad gaan, bij familie, vrienden 

etc.,om via de lijst in te laten tekenen op de loten.  

o Na 3 weken (31 maart) zullen de lijsten worden ingenomen door de leiders en 

zullen n.a.v. de lijsten de loten (ook weer via de leiders)  worden uitgereikt  aan 

de (jeugd)verkoper. Extra lijsten zijn er te krijgen in de kantine. 

o Dus in eerste instantie hoeft de jeugd nog niet met geld over de straat te gaan. 

Voordeel van deze werkwijze is dat de organisatie op enig moment al een goed 

beeld kan krijgen wat de stand van de verkopen van de loten is. 

 Uiteraard zal er voor die persoon of misschien wel team een prijs 

beschikbaar worden gesteld voor de beste verkoper(s) 

 

Het lot : Een lot kost €2,50 per stuk. (in een blok zitten 25 loten) 

Aan het lot zit een kortingsbon van de hoofdsponsor van de jeugdafdeling 

namelijk WOK Wamelink ter waarde van €5,--  

 

Prijzen pakket : de hoofdprijs is  :  Reischeque t.w.v. €1.000 (wok Wamelink ) 

    2
e
 prijs   :  Samsung Tablet (Koos Prins groenten & Fruit ) 

    3
e
 prijs             :  Wok Arrangement voor 10 personen (WOK Wamelink) 

  4
e
 prijs   : lang weekend in luxe bungalow (Kapsalon Joanne) 

  5
e
 prijs    : Weber Kettle Plus Barbeque (Ramerman en Onnink) 

 en daarnaast nog diverse andere mooie prijzen.    

 

Trekking :   De trekking zal zijn op 31 mei 2018  en de uitslag zal worden bekend gemaakt op   

onze site vv. Vosseveld.nl en in de weekkrant van 5 juni en op social media. 

Laten we er met zijn allen weer een geslaagde actie van maken. 

 

Jeugd-coördinatoren voor deze actie : 

 

A jeugd        Coen Damkot   
B jeugd       Tobias Heutinck 06 51791660  Jeroen Schurink 0543-520664 

C1 jeugd    Ronnie Stortelers 
C2 jeugd  Martijn Wolterinck 0543-517471 

D1 jeugd      Remco Kimmels 06-51315715  Frank Wallman 0543-517758 

D2 jeugd      Emiel Smeman 06-21243455  

E1 jeugd      Wilfried Meerdink 0543-513970 
F1 jeugd      Ronald Weevers 06-22226121 
   

Algeheel aanspreekpunt voor de jeugd : 

 

Peter van Nijkerken  06 – 81078650         en Rene ten Dolle 0543-522325 


