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JEUGDNIEUWS
De oliebollenactie van Read Swart wordt in het dorp zeer gewaardeerd. Ook dit jaar willen we daarom
iedereen de gelegenheid geven om vooraf via ons oliebollen te bestellen, die dan traditioneel gebakken
zullen worden door Bakkerij Boonstra. Corona of geen corona, de oliebol gaat er nog steeds goed in!
Ophalen kan dan weer op 31 december. Berichtgeving hierover staat elders in het Jisternijs en in de
Compagnon.
Voor het ophalen van de bestellingen hebben we onze oudere jeugd weer nodig. We verwachten op
zaterdag 19 december om 09.45 uur alle spelers van de JO13, JO14, JO15, JO17 en JO19 op de Jister. Als
alle spelers de schouders er onder komen zetten, dan zullen we rond 12 uur wel weer klaar zijn. Vele
handen maken licht werk!
Jeugdcoördinator O19-O14: Mark Woollard
06.44582225 of m.woollard@upcmail.nl
Jeugdcoördinator O13-O7: Martin Jan Adema 06.41208823 of adema_mj@hotmail.com
Trainingscoördinator:
VACATURE

INZET VAN SELECTIELEDEN BIJ DE TRAININGEN JO11
De trainingen van de JO13 zijn samengevoegd met die van de JO14 op maandag en woensdag. Daarmee
komt de ondersteuning vanuit de selecties voor de JO13 te vervallen. Bij de JO11 is deze nog wel van
toepassing en zeer gewenst.

JO11

JO13

Dinsdag 18u00 - 19u00

Dinsdag 19u00 - 20u30

Met Mees Bruijstens
15-dec

Maarten Diever

vervalt

22-dec

Tim de Vries

vervalt
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Oliebollenactie t.b.v. nieuw trainingsmateriaal voor de jeugd van v.v. Read Swart!
Voetbalvereniging Read Swart uit De Knipe wil graag nieuw trainingsmateriaal aanschaffen voor de jeugd
van onze vereniging. Met dit materiaal kunnen we de kinderen meer variatie in de trainingen aanbieden.
En dat vinden we belangrijk, want: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Om dit doel te realiseren, organiseren we ook dit jaar weer de oliebollenverkoop in samenwerking met
onze Knypster bakkerij “By Boonstra”.
Op zaterdag 19 december tussen 10 en 12 uur zullen onze junioren van de JO13, JO14, JO15, JO17 en
JO19 bij u aan de deur komen om uw bestelling voor oliebollen, krentenbollen en/of appelflappen in
ontvangst te nemen.
Wij vragen uw medewerking om de oliebollenverkoop van dit jaar zoveel mogelijk corona proof te laten
verlopen en bieden een aantal opties:
A. U vult dit formulier alvast in met gewenste bestelling, persoonsgegevens inclusief automatische
incasso, en geeft dit mee aan de junioren die bij u aan de deur komen.
B. U vult dit formulier alvast in en heeft deze met gepast geld in een envelop klaarliggen en geeft dit
mee aan de junioren die bij u aan de deur komen.
C. U vult dit formulier in met gewenste bestelling, persoonsgegevens inclusief gepast geld of
automatische incasso, en levert dit uiterlijk 24 december in bij één van de volgende adressen:
Peter Laan - Het Meer 116d / Mark Woollard – Houtkampswyk 54
Jan van der Hoeff - Ds Veenweg 149 / Roeliena Schotanus - Spinner 13b
Bij optie A en B ontvangt u van onze junioren een nummer, dit is uw afhaalbewijs, bewaar deze dus goed.
De door u bestelde oliebollen kunnen op donderdag 31 december tussen 10.00 en 13.00 uur worden
afgehaald bij de speciale Read Swart stand bij Bakkerij Boonstra in De Knipe.
Alvast bedankt voor uw steun aan onze jeugdafdeling!
Met vriendelijke groet,
v.v. Read Swart
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10 oliebollen voor
€ 8.50
10 krentenbollen voor
€ 8.50
5 appelflappen voor
€ 8.00

SOORT
10 oliebollen
10 krentenbollen
5 appelflappen

AANTAL

BEDRAG PER SET
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,00

SUBTOTAAL

Totaal

Naam:

………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………… Woonplaats: ……………………………………..

MACHTIGING

Incassant: V.V. Read Swart

Kenmerk machtiging: Betaling oliebollenbestelling.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. Read Swart om onderstaand bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens betaling voor uw bestelling tijdens de oliebollenactie van de jeugd.
Ter info: Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Rekeninghouder:
Naam en voorletter(s)
Straat
Postcode + Woonplaats
Rekeningnummer (IBAN)
Bedrag

:_______________________________________________
:_______________________________________________
:_______________________________________________
:_______________________________________________
:_______________________________________________

Plaats en Datum : __________________________
Handtekening:_______________________________________
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