Inzameling en verkoop hockey kleding HMHC
(jongste) jeugd 2022

Op zaterdag 2 juli van 10:00-13:00 vindt de verkoop plaats van de ingeleverde
% Graag uiterlijk 1 juli de kleding inleveren.
$
#
hockey kleding"
Inleveren hockeykleding kinderen en jeugd
Je kunt je hockey kleding inleveren op de volgende adressen:
ü Roelie Uildriks, Mauritslaan 24
ü Suzette Engels, Beethovenlaan 1

| 06-24849658
| 06-17147944

De kleding mag in een gesloten tas mét ingevuld inleverformulier (zie bijlage en te vinden op
de website van HMHC) worden ingeleverd op bovenstaande adressen. Wij zullen de prijs
bepalen, 50% gaat naar HMHC en 50 % gaat, als je dat wilt, terug naar jou.

Welke items kun je inleveren voor de verkoop?
-

HMHC tenues in alle maten, onbeschadigd, schoon en niet enorm verwassen.
Zaalhockeykleding, zaalsticks, handschoen en schoenen
Veldsticks, sokken en scheenbeschermers
Veld schoenen mits ze nog echt een 2e ronde mee kunnen.

Hoe ontvang ik het bedrag van mijn ingeleverde en verkochte kleding/spullen?
We sturen je een bericht (app/sms) of je ons een tikkie wilt sturen met het bedrag.
Wat gaat HMHC doen met de opbrengst?
Wat HMHC gaat doen met het bedrag hangt af van de omzet. In 2021 hebben we 865,- euro
aangeboden aan het bestuur na de verkoop. Voor dat bedrag is nog geen passende (jeugd)
bestemming voor gevonden, dat komt wellicht na deze verkoop ronde.
Hartelijke groet, Roelie en Suzette

Inleverformulier HMHC kinderhockeykleding beurs
NAAM
TEL. NUMMER
EMAILADRES
IK LEVER IN:
ITEM

MAAT

JONGEN/MEISJE

DE OPBRENGST VAN DE KLEDING DIE VERKOCHT IS MAG
0
In zijn geheel geschonken aan HMHC
0
Middels een tikkie mag de helft worden terug gestort
ALS HET NIET VERKOCHT IS TIJDENS DE HMHC HOCKEYKLEDING MARKT:
0 Mijn niet verkochte kleding kom ik graag zelf weer ophalen
0 Mogen we het verkopen bij een volgende gelegenheid
0 De kleding mag naar een goed doel

Inleverdatum:
Handtekening voor akkoord:

