
NIEUWE INSTRUCTRICEBELANGRIJKE DATA

WIJ DOEN MEE AAN  DE JEUGD-SPONSORACTIE VAN DE BONI!

Door mee te doen aan de sponsoractie van de Boni willen wij geld verdienen voor onze jeugdleden. En daar 
gaan wij leuke en leerzame activiteiten van organiseren! Meedoen is heel simpel: in oktober en november 
krijg je bij de Boni bij elke 10 euro boodschappen een munt. Die munt doe je in een koker. Er staan er 8 en 
eentje ervan is van ons. Er staat vast Hippisch Hattem of Driekhoekruiters op! 
Het sponsorgeld wordt verdeeld over de 8 verenigingen.  En je snapt het al: 
wie de meeswie de meeste munten  in de koker heeft, krijgt het meeste geld!  Dat kan wel 
1000 euro worden als we goed ons best doen. Nou hebben wij minder leden 
dan bijvoorbeeld de voetbalvereniging. Dus: vraag je buurvrouw, je oma, je 
tante en je vrienden om hun munten in onze koker te doen!  We moeten dus 
zoveel mogelijk Boni-klanten zo ver krijgen dat ze hun munten aan onze 
vereniging geven. Als wij meer munten hebben  dan andere verenigingen, 
betekent dat meer geld voor onze club!!! In de Boni wordt de tussenstand 
bijgehouden, dus je bijgehouden, dus je kunt steeds zien hoe we ervoor staan.

Om het geld te verdienen moeten wij nog wel iets doen... Op  zaterdag 4 
oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag 31 oktober van 17.00 – 20.00 uur 
moeten we met wat jeugdleden en ouders of begeleiders bij de Boni aanwezig zijn. 
Op 4 oktober zijn de jongste leden aan de beurt. 31 oktober is de dag voor de wat oudere jeugdleden. 
We mogen daar op een leuke manier klanten van de Boni overhalen om hun munten in de Hippisch-Hattem-koker te 
doen. Help bijvoorbeeld klanten van de Boni met het inpakken van de boodschappen in ruil voor een muntje. Of neem 
een been brave (kleine) pony mee om extra op te vallen! 

Leiding gevraagd
Om deze actie goed te laten slagen zoeken we een paar ouders en/of leden die willen helpen met de promotie bij de
Boni. Dus: leuke ideeën bedenken voor 4 en 31 oktober en zorgen voor de uitvoering daarvan. Omdat de eerste 
‘promotiedag’  aaanstaande zaterdag (4 oktober) al is, wordt aankomende week bij de clublessen een rooster gemaakt. 
Heb jij zin extra lessen en andere leuke activitetien, help dan mee om zoveel mogelijk Boni-muntjes te sparen! 

Ideeën en vragen zijn altijd welkom. Je mag deze mailen naar activiteitencomhippischhattem@gmail.com. 

Misha Postma volgt Renee la Haye op als instructrice 
voor de woensdagmiddag. Misha heeft als invalster al
wel eens een les verzorgd, dus ze is voor de meesten 
geen onbekende instructrice meer. In de volgende 
nieuwsbrief zal zij zich officieel voorstellen.
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