
 

OLIEBOLLEN ACTIE GOBA 2018  

We gaan weer oliebollen verkopen dit jaar! 

Door jullie enthousiasme hebben we vorig  jaar een mooi bedrag kunnen ophalen voor onze club met 

de verkoop van oliebollen en daarom gaan we dit jaar met deze actie op herhaling. 

Hoe gaan we het dit jaar doen? 

• Bestellingen: vanaf nu t/m 20 december kun je de bestellingen op het bestelformulier 

schrijven 

• Bestelformlieren: zijn in de mail gedeeld en worden in de week van 10 december na de 

training door de trainer uitgedeeld 

• Ik heb maar 5 bestelformulieren?:  Als je er meer  nodig hebt (en dat hopen we natuurlijk), 

het bestelformulier is ook via de mail en app verstuurd om af te drukken, een kopie maken 

kan natuurlijk ook! 

• BELANGRIJK: jou naam en teamnummer moeten op elk bestelformulier komen te staan 

• Wat verkopen we?: dit jaar verkopen we alleen oliebollen per zak 

• Aan wie verkopen we?: aan je familie, vrienden, buren, eigenlijk aan iedereen die van 

oliebollen houdt 

• Hoeveel oliebollen zitten er in een zak?: 10 oliebollen 

• Wat kost een zak oliebollen?: 10 euro 

• Hoe gaat het met betalen? iemand die besteld betaald ook gelijk, dus vooraf 

• Wat doe ik met het geld?: bij inleveren van de bestelformulieren lever je ook het geld in bij 

je trainer 

• Wat doe ik met de bestelformulieren?: die kun je tot 21 december inleveren bij je trainer  

• Hoe gaat het op 29 december: jou trainer haalt bij de bakker de oliebollen op en zal zoals 

afgesproken ervoor zorgen dat jij ze na 13.00 uur krijgt om te kunnen bezorgen 

• Bezorging: Je gaat zelf bij iedereen die besteld heeft de oliebollen bezorgen 

 

De bezorgdatum ligt lekker dicht tegen oud en nieuw, zorg ervoor dat mensen genoeg bestellen om 

“voor te proeven” en op oudjaarsavond ook nog oliebollen over te hebben of vers te halen bij 

bakkerij van der Grijn die deze actie sponsort. 

 

We willen jou graag uitdagen om zoveel mogelijk oliebollen te verkopen en  daarom is er voor het 

best verkopende team én voor de TOP verkoper weer een leuke prijs te verdienen.  

 

We hopen dat deze   je motiveert en wensen je veel succes met de verkoop! 

 

Vragen? Stel ze aan je trainer! 

  



BESTELFORMULIER OLIEBOLLENACTIE GOBA 2018 

Naam Verkoper: _____________________________________  Team: ______________________ 

Naam: 

Adres:  

Telefoonnummer: 

 

Aantal zakken à 10 stuks       (10 euro per zak) 

Totaal aantal zakken    Graag vooraf te betalen 
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