
Bestelformulier Eieractie 2021  

 

 

 

Naam 
kind:________________________________________________________________ 

Adres:_____________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:____________________________________________________________________ 

Gymgroep:_________________________________________________________________________ 

 

Eieren worden per doosje á 10 stuks verkocht.  De Prijs is 3,00 euro 

 

 

 

Naam Adres Aantal 
doosjes 

Totaal 
bedrag 

betaald Hand 
tekening 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

totalen   



DE JAARLIJKSE EIERACTIE BEGINT WEER !!  

 

Beste ouders, verzorgers en sporters, 

 

Vanaf 1 maart houdt Energy Ommen haar jaarlijkse Eieractie. Dit betekent dus dat we eieren 
gaan verkopen om de vereniging van extra financiële middelen te voorzien. Met het verdiende 
geld willen we diverse materialen gaan aanschaffen.  

 

Energy Ommen werkt dit jaar samen met pluimveebedrijf Bouma in Bergentheim. Zij zullen 
dit jaar aan ons alle eieren leveren, Kakelvers uit ons eigen Vechtdal. We verkopen dit jaar de 
eieren voor € 3,00 per 10 stuks.  

Vorig jaar is de eieractie helaas niet doorgegaan vanwege de Corona. Kunnen wij dit jaar 
weer op jullie rekenen? Wij hopen natuurlijk van wel want we zijn jullie hulp hard nodig! 
Daarom willen we graag dat je minimaal 8 doosjes eieren verkoopt.  

I.v.m. de Corona is dit jaar de werkwijze iets anders en als volgt: 

1. Vanaf 1 maart kan iedereen met de lijst rondgaan. De kinderen vragen aan opa’s en 
oma’s, buren, familie, vrienden, etc. of ze (meerdere) doosjes eieren willen kopen. De 
doosjes met 10 eieren kosten € 3,00. Mocht je het formulier vol hebben, mag je 
doorgaan op een normaal papier. Graag gelijk het geld innen, want dit lever je weer in 
tijdens het afhaalmoment.  

 

2. 15 maart t/m 18 maart kunt u de bestelling per mail doorgeven aan 
info@energy-ommen.nl of via het mobiel nummer 0637377348. In deze mail of via de 
telefoon geef je de volgende gegevens door: 

- naam, adres, aantal doosjes eieren 
- Het formulier houden de kinderen zelf thuis. Deze is nodig om de doosjes weer 

uit te delen aan de mensen die het besteld hebben. (dit jaar worden de 
formulieren dus niet ingeleverd) Het geïnde geld houdt u ook thuis.  

 

3. Op vrijdagavond 26 maart van 18.00 uur tot 19.00 uur en zaterdagochtend 27 
maart van 10.00 uur tot 12.00 uur. kunnen de kinderen (met ouders) de eieren 
komen ophalen buiten bij de Slaghen. Tevens lever je hier ook het geïnde geld in.  

- Let op, voor volwassenen: vanwege Corona gelieve een mondkapje te dragen bij het 
ophalen van de eieren.  

 

mailto:info@energy-ommen.nl


4. De kinderen delen zelf hun eigen verkochte eieren uit aan de mensen van het 
bestelformulier.  

 

Helpen jullie allemaal mee om zoveel mogelijk eieren te verkopen? Zodat we weer wat leuks 

voor de vereniging kunnen aanschaffen?       

Voor de top 3 die de meeste eieren verkocht hebben ligt er een presentje klaar!! Alvast 
bedankt!  

 

 

 

 

 

 

 

 


