
Beste Dusky-leden, 

De zomervakantie zit er weer op en we kunnen er met zijn allen weer opgefrist 
tegen aan! 
Het zwembad is weer open op dinsdag- en vrijdagavond en tot en met eind 
oktober is er elke weekend een duik gepland. Daarnaast proberen we als 
vereniging ook nog andere leuke, gezellige activiteiten te organiseren voor 
zowel de jeugd als de senioren (denk bijvoorbeeld aan: het jeugdkamp, 
jaarfeest, zwembad uitje en alle andere activiteiten!). 

Om deze activiteiten te blijven doen, hebben we ter financiële ondersteuning 
van onze duikvereniging de volgende actie opgezet:  

We gaan met z’n allen speculaas verkopen! 

Alle heren, dames, jongens en meiden die actief zijn bij Dusky kunnen gezellig 
op pad om iedereen te voorzien van heerlijke speculaas, gezamenlijk of alleen. 
Familie, buren, vrienden, collega’s, klasgenoten, etc., iedereen lust wel 
speculaas!  
We verwachten dan ook een succesvolle opbrengst. 

De drie leden die de meeste pakjes verkopen, 
ontvangen een mooie beloning voor hun werk.

Hieronder lees je hoe het werkt: 

1. Bedenk hoeveel pakjes je wilt verkopen (2 euro per pakje).

 Email voor 15 september 2019 naar: speculaas@dusky.nl, het
aantal pakjes dat je wilt verkopen en je naam.

 Of lever onderstaande invulstrook in bij: bestuursleden,
train(st)er, duikcoaches

2. Je ontvangt een bevestigings-email met een bestelnummer (bewaar dit
goed, deze heb je nodig als je je bestelling ophaalt).

3. Haal je bestelling op:

 vrijdag avond 4 oktober 20.00-23.00 - Locatie Zwembad de
Wisselaar

of 
 zondag 6 oktober 15.00-19.00 - Locatie Vroente 11 (Bij Pieter,

Miranda en Manon)

Let op! Bij het ophalen betaal je jouw bestelling aan Pieter, zorg voor een 
passend bedrag aan contant geld (= aantal pakjes x 2 euro). 

Je haalt precies het aantal pakjes op dat je hebt besteld. Meer of minder is op 
dat moment niet meer mogelijk, anders komen we tekort of blijven we ermee 
zitten.  

4. Ga (samen) op pad en verkoop je pakjes aan iedereen die wil!

Tip: Informeer vooraf bij je familie, buren, vrienden, collega’s, klasgenoten, etc.,

of ze een pakje(s) speculaas willen kopen. 
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