Banketletteractie 2016 Rotary Zaanstad
Geachte heer/mevrouw,
Rotary Zaanstad is een serviceclub, onderdeel van een wereldwijd netwerk.
Wij zetten ons onder andere in om lokale projecten te steunen die moeite hebben om
voldoende middelen te verkrijgen.
Regelmatig worden wij door verschillende organisaties of projecten gevraagd om bij te
springen en soms bieden wij het zelf aan. Om geld in te zamelen om aan deze missie te
voldoen organiseren wij jaarlijks diverse acties. Eén daarvan is het verkopen van
banketletters, die worden gebakken door de befaamde banketbakkerij Buter uit
Zaandam, uiteraard met gebruik van de allerbeste ingrediënten.
De niet te versmaden banketletters worden geleverd in een fraaie kartonnen doos
tezamen met een speciaal geschreven gedicht over de goede doelen van dit jaar.
Bestelt u meer dan 25 banketletters dan kunnen deze – voorzien van uw bedrijfslogo –
bij u thuis of bij uw bedrijf bezorgd worden. En anders wordt uw bestelling door u zelf of
via uw contactpersoon bij Rotary Zaanstad geregeld.
Onze goede doelen in 2016 zijn:
1. “Vier het leven”; via de vrijwilligersorganisatie “Zaankanters voor Elkaar”
kwamen we in aanraking met deze organisatie. Veel mensen zijn om
uiteenlopende redenen eenzaam, komen nauwelijks meer de deur uit of spreken
soms dagenlang niemand. Wij gaan met deze mensen op stap, hun “droomuitje”
verwezenlijken, naar het theater, de film, een museum, een etentje, op bezoek
bij familie enz. Wij worden hierbij geadviseerd en ondersteund door de Stichting
Vier het Leven (www.4hetleven.nl).
2. zg. “Tovertafel”, een projector die interactieve spellen op een tafel projecteert.
Deze projector wordt ingezet bij het activeren van demente ouderen in
dagbesteding en verzorgingshuis Festina Lente in Assendelft.
Twee fantastische doelen om te steunen. Helpt u mee?
Verras uw werknemers, relaties en familie met een overheerlijke banketletter.
Aan beide zijden een warm gevoel en blije gezichten!
In de bijlage vindt u het bestelformulier. De letters kosten € 12,50 per stuk. Vergeet niet
om vanaf 25 stuks uw logo mee te sturen. Wij zien uw bestelling graag tegemoet en
wensen u alvast een mooie decembermaand!
Met vriendelijke groet,
E.Ph. Steller
Banketletteractie 2016 Rotary Zaanstad
Secretariaat Jolanda de Jong
Middelweg 7
1716 KB Opmeer
jolanda@vofdetekst.nl
+31 6 5167 4687

Banketletteractie 2016 Rotary Zaanstad
Bestelformulier 2016
(Bedrijfs-)naam:

………………………………...

Contactpersonen bedrijf …………………….

Contactpersoon Rotary……..………………..

Afleveradres: …………………………………….

Postcode:……………….

Woonplaats: ……………………
Factuuradres:

……………………………….

Postcode:…………….

Woonplaats: …………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………………
EMAILADRES: ………………..@...................................... (factuur wordt per mail aangeleverd)

Wij willen graag ………banketletter(s) bestellen.
Gewenste afleverdatum (tussen 28 nov. en 3 dec.) ……………….
Dit bestelformulier kunt u mailen naar Flip Steller, e.steller@upcmail.nl
Voorwaarden:
•
•
•
•
•

prijs per banketletter € 12,50 (inclusief 6% BTW);
de betaling dient uiterlijk vrijdag 18 november 2016 in ons bezit te zijn;
vanaf vijfentwintig banketletters is het mogelijk zonder extra kosten een
(bedrijfs-)logo op de banketletters te plaatsen (rolfondant);
vanaf vijfentwintig banketletters, gratis bezorging door Banketbakkerij Buter
logo (JPG formaat, minimaal 100kb) s.v.p. digitaal aanleveren via
e.steller@upcmail.nl

Naam opdrachtgever :………………………………
Plaats

:………………………………

Datum

:……………………………

Handtekening

:………………………………

