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 V.V.KONINGSLUST 
  

 

 

 

Het is alweer de viertiende GONA jeugdkalender die eraan zit te komen. Het blijkt dat de 

kalender al bij veel mensen, zowel binnen als buiten Koningslust, aan de muur hangt en bijna 

niet meer weg te denken is in ieders interieur. Wij hopen dat we ook dit jaar weer veel 

woningen mogen opvrolijken met de prachtige jeugdkalender. 

 

De kalender zal hetzelfde er uit zien als voorgaande jaren;  

A4-formaat (29.7 x21 cm),  geheel in kleur, elke maand een prachtige teamfoto, activiteiten 

van de voetbalclub, algemene Koningslustse activiteiten, ze staan er allemaal op.  

Ook hebben wij er nog meer belangrijke datums erop gezet zodat deze zeker niet worden 

vergeten. 

V.V. Koningslust heeft 8 jeugdteams en de andere pagina’s worden voorzien van mooie foto’s 

van de GONA-jeugd. 

Naast al deze informatie blijft er uiteraard voldoende ruimte over om bijvoorbeeld het 

competitieprogramma of eventuele andere bezigheden te vermelden. 

TIP: Ook leuk om cadeau te geven met de feestdagen! 

 

Aangezien wij graag willen weten hoeveel kalenders we nodig hebben, kunt u deze via 

onderstaand opgave strook bestellen. De kosten voor deze kalender bedragen € 6.00. 

De opbrengst van deze kalender komt natuurlijk geheel ten goede aan het jeugdvoetbal in 

Koningslust. 

 

Het zou kunnen dat u niet zo van kalenders houdt, of misschien geen plek hiervoor heeft 

terwijl u toch graag de jeugd wil steunen. Dat kan, u kunt ook de jeugd steunen zonder een 

kalender af te nemen. Ook dit kunt u op het strookje aangeven en in een dichte envelop uw 

donatie voor de jeugd meegeven. 

 

De opgave strookjes worden as. maandag 29 september tussen 18.00 en 20.00 uur bij u aan 

huis opgehaald. Mocht u niet thuis zijn dan kunt u deze nog altijd inleveren bij Will Janssen 

Poorterweg 113  06-25472246 of mailen will.luciejanssen@home.nl vóór 4 oktober. 

De kalenders worden 24 november bij u thuis bezorgd. 

 

De jeugdcommissie. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------           

GONA Jeugdkalender 2016 
 

Naam: ______________________________ 

 

Adres: ______________________________ 

 

: _________________________________ 

 

Aantal Kalenders: ______ x  €  6.00  = €  ______ 

 

□  Ik steun graag de jeugd maar hoef geen kalender (dit vakje aanvinken en uw donatie in 

gesloten envelop meegeven) 

 


