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PLANTENACTIE 

 

Evenals voorgaande jaren wil ZPC Nederweert weer een plantenactie 

houden.  De opbrengst komt net als voorheen, ten goede aan al onze le-

den.  

Dit jaar willen we het echter anders gaan organiseren: vanaf zondag 29 

maart krijgen onze leden deze nieuwsbrief met een aantal bestellijsten 

uitgereikt. Het is de bedoeling dat iedereen bij familie, vrienden, kennis-

sen of in de buurt zoveel mogelijk planten gaat verkopen middels bestel-

ling. Op de bijgevoegde bestellijst kan worden aangegeven welke planten 

men wil kopen á € 1,50 per stuk. Bestellijsten zijn ook te downloaden. Bij 

de klant wordt een kaartje afgegeven met info over bedrag en aflevering. 

De bestellijsten dienen, voorzien van handtekening van de koper(s), uiter-

lijk 13 april 2015 te worden ingeleverd. Ook kan de lijst digitaal worden 

verstuurd. Maar dan zou je deze eerst moeten scannen en vervolgens 

mailen naar info@zpcnederweert.nl . Het is namelijk van belang dat we 

de handtekening hebben. 

De bestellingen worden zaterdag 18 april vanaf 9.30 uur bij de klanten 

bezorgd. Het zou prettig zijn als de verkoper mee kan gaan bij de afleve-

ring. De klant betaalt bij aflevering met gepast geld.  

We verwachten dat alle leden, jong en oud(er) mee doen!! 

Voor diegene die het meeste verkoopt wacht een leuke attentie!?!?!?! 

  

Secretariaat 

Peter Princen 

Meijbaan 1 

6006 TD Weert  

� 0495 – 53 83 31  

� secretariaat@zpcnederweert.nl 

Secretariaat Wedstrijdzwemmen 

� wedstrijdzwemmen@zpcnederweert.nl 

Secretariaat Synchroonzwemmen 

� synchroonzwemmen@zpcnederweert.nl 

 

OPGAVE PLANTENACTIE 2015  
 

NAAM/NAMEN:_______________________________________________________________ 
 

Wil graag komen helpen: 

0 donderdagavond  16 april 

0 vrijdagavond  17 april 

0 zaterdagochtend  18 april 
 

Heeft de beschikking over een auto (met aanhangwagen) of bestelbusje  JA / NEE 

 

 

Deze antwoordstrook graag uiterlijk 13 april inleveren bij de trainer(s), bestuursleden of mailen naar info@zpcnederweert.nl 

Om alles weer goed te laten verlopen zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers die mee willen helpen met 

uitzoeken van de bestellingen en het bezorgen. 


