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HET KERSTCADEAU 2020!
Maastricht, 1 december 2020

Beste leden,
Op zoek naar een origineel kerst- of verjaardagscadeau? Een cadeau waarmee je uitdraagt een trots
Scharnlid te zijn of te kennen? Of is het tijd dat je jezelf een keer verwent met een kek Scharn-kledingstuk?
Of bekijk dan de onderstaande artikelen, met Scharnlogo, en bestel gerust!
Wij dragen VV Scharn een warm hart toe en we weten dat de club een financiële injectie kan gebruiken, nu
Covid niet alleen een streep door het (vanzelfsprekend samen) sporten heeft gezet, door het supporteren en
door de ‘derde helft’, maar ook door het vergaren van kantine- en andere inkomsten. De pandemie betekent
voor vele sportverenigingen een fikse sportieve én financiële klap. Als nieuw bestuur a.i. doen we er alles
aan om de VV Scharn op de been te houden. Vandaar dat we een beginnende Merchandise-lijn hebben
opgezet, in de hoop een kleine financiële impuls aan onze club te kunnen geven.
Graag stellen we jullie in de gelegenheid een Scharn-kledingstuk te kopen. In deze mailing zien jullie de
artikelen die we nu aanbieden, met de prijzen. We voeren twee kleuren: rood en zwart. De muts en de sjaal
worden alleen in zwart geleverd.
Wil je iets bestellen, vul dan de rechtertwee kolommen in van het bijgeleverde bestelformulier. Voor € 4,50
extra kun je ook nog een naam (grote letters) op een T-shirt of Hoodie laten zetten. Schrijf dan de gewenste
naam IN BLOKLETTERS op het bestelformulier en tel € 4,50 bij het bedrag van T-shirt of Hoodie op.
Bedenk dat je bij elke aankoop de club steunt!
Stuur het bestelformulier zsm op naar: linssen.annelies@gmail.com en maak het correcte bedrag over naar
VV Scharn, rekeningnummer NL75RABO0125166729, o.v.v. Merchandise + voornaam + achternaam. Let
wel: dit emailadres wordt nog vervangen door een Scharn-merchandise-emailadres, maar om eventuele
bestellingen voor de kerst veilig te stellen, hebben we hier nu even voor gekozen.
NB: de bestellingen die vóór 14 december binnen zijn en betaald zijn, kunnen nog vóór de kerst
worden afgehaald in de kantine.

Bestuur vv Scharn

Annelies Linssen
Marcel Andrien
HOOFDSPONSORS:

Selexxyz HR Consultancy – Mylife.world

*** 3 STERRENSPONSORS: Brand Bier - Bakkerij De Lekkerbek – Relax Sportshop - Hummel - Hotel Restaurant In Den Hoof –
SNS Bank - Paulissen Bakkerijen - Mediq Apotheek - Bronzwaer fysiotherapie - ING Bank - HLB Van Daal & Partners,
Accountants & Fiscalisten - AA Installaties Maastricht - PLUS Schriever - Frans en Carin Heuts, keurslager traiteur Rabobank Maastricht e.o. - Kaffee Aajd Sjaan - N Architecten - TMN Bike-Service - Relax Sportshop - Makro Ericars Bosch Car Service Meerssen - Herremeniezaal Hier.

VOETBALVERENIGING S C H A R N

Bestelformulier SCHARN-merchandise
Artikel

Omschrijving

Prijs
per stuk

Maten en kleur

Heren hoodie
met Scharnlogo op
linkerborst

€ 29,50

XS, S, M, L, XL t/m
5XL

Bestelling:
aantal en kleur

Bedrag:

Aantal artikelen:

Totaalbedrag:

Zwart of rood
80% katoen, 20%
polyester

Idem hoodie dames
Idem hoodie
kids

€ 29,50
€ 26,50

XS - 5XL
1 / 2 jaar (XXS),
3 / 4 jaar (XS),
5 / 6 jaar (S),
7 / 8 jaar (M),
9 / 11 jaar (L),
12 / 13 jaar (XL)

T-shirt heren
met Scharnlogo op
linkerborst

€ 19,50

XXS t/m 5 XL
Zwart of rood

80% katoen, 20%
polyester

Idem T-shirt dames
Idem T-shirt kids
80% katoen, 20%
polyester

€ 19,50
€ 17,50

XXS – 5XL
3 / 4 jaar (98-104),
5 / 6 jaar (110-116),
7 / 8 jaar (122-128),
9 / 11 jaar (134-146),
12 / 13 jaar (152-164)

Gebreide muts
Met scharnlogo
100% acryl

€ 15,00

1 maat

Zwarte Sjaal
met Scharnlogo
100% fairtrade katoen

€ 15,00

zwart

1 maat:
180 x 40 cm
zwart

€ 6,50
Mondkapje met
Scharnlogo
Katoen

1 maat
zwart

Totaal:

S.V.P. invullen:

Naam: ……………………….

Telefoonnummer: ………………………. Team: ……………………….
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