Jeugdleden Hockeyclub De Dommel zaterdag 7 oktober op de foto voor eigen funartikelen en voor de “jeugdkas” van de club.
Samen met Jumbo Supermarkt Sint-Michielsgestel houden we in oktober/november een spaaractie. En het mooie is: met deze actie
kunnen we meer geld besteden aan JeugdActiviteiten en aan JeugdTrainingen.
Wat gaan we doen?
-

-

We gaan van iedere jeugd-speler/speelster (B t/m F) een unieke foto maken;
Iedere speler/speelster krijgt vervolgens een eigen online-fanshop waarin allerlei leuke MHC De Dommel - fanartikelen
met de eigen foto verkrijgbaar zijn;
Fanartikelen zijn bijvoorbeeld: poster, notitieblok, broodtrommel, drinkbeker, muismat;
Bij Jumbo Supermarkt Sint-Michielsgestel kun je vervolgens sparen voor die gratis fanartikelen: bij iedere € 10,boodschappen krijg je een zegel; deze zegels kun je vervolgens in je eigen fanshop verzilveren en daarmee dus sparen
voor je eigen fanartikelen; natuurlijk kunnen anderen ook sparen voor fanartikelen van hun kind, kleinkind of favoriete
speler/speelster;
Naast leuke artikelen met je eigen foto zijn er ook artikelen met alleen het MHC De Dommel-logo; kortom voor ieder wat
wils!
En, natuurlijk, een gedeelte van de bestedingen in de fanshop vloeit direct in de clubkas van MHC De Dommel!

Goed om te weten:
-

op alle artikelen zal het logo van MHC De Dommel gedrukt worden;
privacy: de foto’s zijn van de speler/speelster zelf, worden niet gepubliceerd, komen niet in omloop;

Fotografie:
Maar eerst de fotografie...
Deze vindt plaats op zaterdag 7 oktober a.s. in/bij het clubhuis. Daar komt nog verdere informatie over (op de website, per
mail en via de trainers/coaches.
We zijn ons bewust van het experimentele karakter van de actie, We weten niet in hoeverre het bij onze club aan zal slaan en we
weten ook niet hoeveel het de “jeugdclub-kas” zal opleveren. Het is dus een experiment. In het belang van de club en voor de Fun
hopen we dat dit slaagt. We vragen uiteraard ieders medewerking.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur MHC De Dommel,
Frans Hoeks, voorzitter
Voorbeelden van fun-artikelen:

