
 

houdt een lekkere Sinterklaas actie met de chocolade letters van onze hoofdsponsor: 

 

 

 

 

Nog enkele tips bij de verkoop:  
• Laat ze gelijk bij het bestellen afrekenen! 

• De kwaliteit van de letters is super. 

• Vraag aan je ouders, opa’s en oma’s, vrienden en kennissen  om ons en je team te steunen! 

• Laat je ouders de intekenlijst meenemen naar bv. hun werk, collega’s willen vaak ook kopen. 

• Denk ook aan mensen met een eigen onderneming, erg leuk voor relaties of personeel!  

Wij bedanken je alvast voor je inzet bij deze actie!  
  

Heb je na deze informatie nog vragen, neem dan contact op met: communicatie@rkvvroosendaal.nl 
  

Het team met de meest verkochte letters wordt door 
Roosendaal beloond. Met wat? Dat is een verrassing nog. 

De opbrengst van deze actie zal gebruikt worden voor de diverse doelen die we binnen de vereniging nog in 

de planning hebben. Hieronder kun je lezen wanneer en hoe alles verloopt. Ook zit er een intekenlijst bij 

waarop je de kopers in kunt vullen. Men kan kiezen uit een witte, melk of pure chocolade letter. Ze kosten € 

5,- per stuk maar zien er natuurlijk wel super mooi uit én lekker dat ze zijn!! 

Uiterlijke inleverdatum van je intekenlijst:  Vrijdag 29 november 
• Inleveren in kantine aan de bar 
• of rechtstreeks doormailen o.v.v.: 

- Team 
- naam speler 
- het aantal letters per smaak naar:  
communicatie@rkvvroosendaal.nl 
   

Ophalen: Woensdag: 4 december 
Tussen: 18.00 uur – 20:00 uur  
Plaats: Bestuurskamer RKVV Roosendaal 

 
Bij ophalen letters: 

• gelijk afrekenen en graag gepast betalen a.u.b.!  
• Heb je de aantallen via de mail doorgestuurd, breng dan je lijst mee ter controle! 

Chocolade letter(s) van 250 gram  
(alleen letter S, van de Sint natuurlijk) 
voor € 5,- per stuk in de smaken wit, melk of puur. 
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Laat iedereen bij het bestellen gelijk afrekenen! 

Het team met de meest verkochte letters wordt beloond door RKVV Roosendaal, dus doe je best! 

Intekenlijst  
Chocoladeletters 

Naam speler: Elftal: 
Tel/mob. Nr.: 
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Inleveren uiterlijk vrijdag 29 november in de kantine aan de bar, of per email onder 
vermelding van: elftal–naam speler – en totaal aantal letters per smaak – naar: 
sponsoring@rkvvroosendaal.nl  
Ophalen letters op woensdag 4 december van 18:00 tot 20:00! Bij ophalen letters gelijk 
afrekenen en graag gepast betalen a.u.b.! 

Totaal     
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