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Oost Souburg, 1 juni 2017 

 

Beste Collectanten, 

 

Allereerst: dank voor jullie bereidheid en  inzet om – ook dit jaar weer - te collecteren en zo 

onze Stichting een financiële steun in de rug te geven !  

 

De collecteweek begint volgende week dinsdag 6 juni en de laatste dag om te collecteren is 

zaterdag 10 juni. Er staat geen tijdstip voor het moment waarop gecollecteerd mag worden en 

wanneer men dient te stoppen, althans ik kan het in de brief niet vinden. 

Gezien de ervaring vorig jaar is de beste tijd om te lopen tussen 17.00 – 20.00 / 21.00 uur; 

ook werkt het prettiger om met zn tweeën te lopen, het geeft wat “ondersteuning” aan elkaar. 

 

Bijgaand treffen jullie een overzicht aan van de straten (Souburg ZUID) die ons zijn 

toegewezen door het Oranjefonds; Souburg NOORD, zit er deze keer niet bij, dus dat scheelt 

weer qua tijd. 

Bekijk het overzicht even en geef dan aan mij door welke straat/straten je voor je rekening wil 

nemen en of je het alleen doet dan wel samen met iemand met wie je tegelijkertijd op pad 

gaat, dus met ieder een eigen collectebus. 

 

Vrijdag 2 juni kunnen  de collectebussen opgehaald worden alsook een legitimatiebewijs 

en kopie van de vergunning:  in de Stichting  - bestuurskamer - van 19.00 uur – 20.00. 

Komt vrijdagavond niet uit bel mij even dan kunnen we een ander tijdstip (en eventueel dag) 

afspreken. 

 

In principe dienen de collectebussen weer ingeleverd te worden op de laatste collectedag, in 

dit geval dus op zaterdag 10 juni; het tijdstip zal jullie nog worden doorgegeven. 

Zoals jullie weten is de helft van de totale opbrengst  voor Stichting Mae Uku. 

 

Ik hoor graag van jullie ! 

Nu reeds: ontzettend veel succes !! 
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