Lapbalkie Voorbeeld

NUWE VERWIKKELINGE
Fondsinsamelings – Nommer

00 - 2017

Veiling
Fondsinsamelings.
Berig deur Naidine du Toit..

Ons tweede projek is slegs vir klublede. Met hierdie projek gaan ons
jaarliks unieke nommers opveil. Die Hoogste bidder vir elke nommer sal
sy
spesifieke
nommer
op n geborduurde vir
lapenige
balkieorganisasie
ontvang wat
Soos
u almal weet
bly geboue-onderhoud
‘n op jou
Zwarrie
Ondersteuners
vasgewerk
moet
duur uitgawe.
Sedert dieKeps
oprigting
was van
onsword.
klubhuis en vir die
afgelope paar jaar was onderhoud nie ŉ prioriteit as gevolg van ŉ
gebrek aan fondse.
Elke nommer sal egter ŉ reserwe prys van R 50.00 hê. Jy sal met ander
Maar
dieŉtyd
het nou
aangebreek
beplanning
te begin
woorde
nommer
kan
koop teenom
R50.00
as daardaarvoor
geen ander
bieërs op ŉ
doen. Die klubhuis
twee houtdekke het die afgelope jare onder
spesifieke
nommer se
is nie.
wind en weer deurgeloop, strukturele gebreke het begin opduik en
Die Nommerreeks sal strek vanaf 00 tot 200
is besig om in ŉ veiligheidsrisiko ontaard.
Die beplanning is dat ons die houtdekke binne die volgende 2 tot
Indien
jy moet
wil deelneem
3 jaar sal
vervang. aan hierdie veiling, moet jy asseblief jou
selfoonnommer registreer per epos by zwarriezoneklub@gmail.com . Ons
Uitgawes hieraan verbonde is baie hoog. Daarom het ons die
gaan die “ZOK 2016 Nommer Loting” WHatsApp groep stig en die veiling
bydrae van ons Zwarrie ouers nodig.
so bestuur.
Die

Zwarrie

Ondersteunersklub

loods

in

2017

n

paar

Fondsisamelingsprojekte waarby jy kan betrokke raak.
Om te bie op die nommer waarin jy in belang stel, moet in die WhatsApp
groep die volgende formaat gebruik.
Die–eerste
is (as
onsjyBaksteen
projek.
00
2017,projek
R50.00
die eerste
bidderHierin
is). kan Zwarrie ouers
en besighede ŉ bestaande baksteen van die Zone koop teen
Die volgende bidder op dieselfde nommer sal dan 00 – 2017, R60.00 en
R100.00 per jaar of R500.00 vir ŉ permanente een. Elke persoon.
so voorts.
wat n steen of stene koop kry ŉ spasie die grote van ŉ standaard
baksteen waarop ŉ plaatjie aangebring word met u Naam en Van,
ŉ Datum en kort persoonlike Nota.
Die bie-proses sal op 25 Januarie 2017 afskop en sluit op 25 Maart 2017.
Die
bodsulke
per nommer
sal op 25binne
Maarten
bekend
gemaak
Daarhoogste
is ŉ 1000
stene beskikbaar
buite die
Zone.word.
Bestelvorms

kan

afgelaai

word

by

http://zwarries.co.za/ondersteuningsklub/
en moet
asseblief
perte doen
U moet ook asseblief die Zapper App gebruik
om die
betalings
epos
ons gestuur
word na
sodraaan
u bevestiging
ontvang
hetzwarriezoneklub@gmail.com
dat u die hoogste bidder is. .
Dis baie maklik, skandeer die kode op vorige bladsy, sleutel jou
toegekende bod (berdag) in en in die verwysingsveld die nommer wat jy
gewen het, byvoorbeeld 00-2017.

