
Bestelformulier koekactie voor de jeugd van s.v. Lycurgus 
Naam:_____________________________________Team:________ 
Adres:__________________________________________________ 
Mail: ___________________________________________________ 
Telefoon:06- ____________________/06-_____________________ 
Inleverdatum: t/m zaterdag 16 mei 2020 in de doos in de kantine.                                                                      
De koeken worden woensdagmiddag 27 mei door KNOL afgeleverd in de kantine 

Koeken van KNOL 
Notenkoek  (N)      € 3,00 
Chocoladekoek  (CH)    € 3,00 
Kantkoek  (KA)     € 3,00 
Oude Wijvenkoek (OW)   € 3,00 
Ontbijtkoek  (O)       € 3,00 
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Info Knol's koekactie 2020 
 
Hij er weer: de jaarlijkse Knol's  koekactie. Bedoeling is om via 
het intekenformulier zoveel mogelijk koeken te verkopen. Na 
inlevering van de formulieren worden de koeken besteld bij Knol 
en woensdag 27 mei afgeleverd in de kantine. Hier kunnen de 
bestellingen worden opgehaald.  
Bij aflevering door de koekverkopers kunnen de koeken dan 
worden betaald. Het totale bedrag kan worden overgemaakt op 
een bankrekening. Informatie hierover wordt gegeven als de 
koeken die woensdag 27 mei bij de verkopers worden afgeleverd.  
Verkoopprijs van alle koeken is 3 euro. 
De prijzenpot is goed gevuld: 
  
Voor de 3 beste koekverkopers liggen er bonnen van 100% Voetbal 
(Sportmaat) klaar t.w.v. 75 euro. 
 
Voor de nummers 4 t/m 10 is er een Top1Toys bon van 20 euro. 
  
Verkoop je dit jaar minimaal 30 koeken dan heb je een kadobon van 
10 euro van Top1Toys verdiend.  
 
Tot slot worden en nog 3 Top1Toys bonnen van 10 euro verloot 
onder de rest van de deelnemers.  
 
Voor de senoiren is er dit jaar iets speciaals :  
Je kan als team een bier/wijn proeverij winnen bij verkoop van min. 
200 koeken 
 
We hopen op een enthousiaste deelname en hopen dat er weer veel 
koeken aan de man/vrouw worden gebracht. 
 
De opbrengst van de koekactie wordt weer besteed aan nieuw  
trainingsmateriaal voor de jeugd en daar hebben we allemaal plezier 
van. 
 
Namens het bestuur van s.v. Lycurgus 
 
Cecilia Lollinga en Remco Pranger(contactpersonen voor de koekactie) 
cecilia.deboer@home.nl / remcopranger@hotmail.com  
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