
                                                  
 
Oliebollenactie t.b.v. nieuw trainingsmateriaal voor de jeugd van v.v. Read Swart! 
 
Voetbalvereniging Read Swart uit De Knipe wil graag nieuw trainingsmateriaal aanschaffen voor 
de jeugd van onze vereniging.  Met dit materiaal kunnen we de kinderen meer variatie in de 
trainingen aanbieden. En dat vinden we belangrijk, want: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! 
 
Om dit doel te realiseren, organiseren we ook dit jaar weer de oliebollenverkoop in 
samenwerking met onze Knypster bakkerij “By Boonstra”. 
 
De oliebollenverkoop verloopt dit jaar “corona proof”, de junioren komen niet bij de deuren 
langs. U kunt de oliebollen dit jaar bestellen via bijgaand formulier. 
 
U vult dit formulier in met de gewenste bestelling, persoonsgegevens inclusief gepast geld of 
automatische incasso, en levert dit uiterlijk 24 december in bij één van de volgende adressen: 
 

o Peter Laan Het Meer 116d   
o Mark Woollard  Houtkampswyk 54 
o Jan van der Hoeff - Ds Veenweg 149  
o Roeliena Schotanus - Spinner 13b 

 
De door u bestelde oliebollen kunnen op donderdag  31 december tussen 10.00 en 13.00 uur 
worden afgehaald bij de speciale Read Swart stand bij Bakkerij Boonstra in De Knipe. 
 
Alvast bedankt voor uw steun aan onze jeugdafdeling! 
 
Met vriendelijke groet, 
v.v. Read Swart 
 
                                      

 

10 oliebollen voor 

€ 8.50 

 

10 krentenbollen voor 

€ 8.50 

 

5 appelflappen voor  

€ 8.00 

 

  



                                                  
 
 

SOORT AANTAL BEDRAG PER SET SUBTOTAAL 
10 oliebollen  € 8,50  
10 krentenbollen  € 8,50  
5 appelflappen  € 8,00  

Totaal  
 

 
Naam: ……………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………  
 
Woonplaats: …………………………………….. 
     

 

 

MACHTIGING  Incassant: V.V. Read Swart 
 

Kenmerk machtiging: Betaling oliebollenbestelling. 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. Read Swart om onderstaand 
bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling voor uw bestelling tijdens de oliebollenactie 
van de jeugd.  
Ter info: Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

Rekeninghouder: 
Naam en voorletter(s)  :_______________________________________________ 

 

Straat    :_______________________________________________ 

 

Postcode + Woonplaats  :_______________________________________________ 

 

Rekeningnummer (IBAN)  :_______________________________________________ 

 

Bedrag    :_______________________________________________ 

 

Plaats en Datum   : __________________________ 

 

Handtekening   :_______________________________________ 


