
 
Beste vrienden van CKV Animo, 
 
We leven op dit moment in een vreemde wereld, waar we allemaal een klein beetje rekening met 
elkaar moeten houden. We worden aan alle kanten voorzien van steeds meer regels, waar we ons als 
vereniging ook aan moeten houden. 
Nu weer spelen zonder supporters, een gesloten kantine etc. dragen niet echt bij aan de gezelligheid, 
waar onze vereniging juist voor staat.  
 
Om niet helemaal ten onder te gaan aan de wereld die Corona heet, willen we als vereniging de leuke 
dingen toch ook proberen te handhaven. Zo zijn wij van mening om de altijd succesvolle 
banketletteractie ook dit jaar gewoon door te laten gaan, al is het dan wel op een andere manier dan 
wat jullie van ons gewend zijn en uiteraard met in acht neming van de regels van het RIVM. 
 
Dit betekend in het kort, dat jullie geen mensen in de kantine gaan zien met inschrijflijsten, maar dat 
alles zoveel mogelijk over de digitale snelweg plaats gaat vinden.  
 
De artikelen dienen dit jaar digitaal besteld te gaan worden via de mail: voorzitter@ckvanimo.nl 
In de mail kun je ook aangeven hoe je wilt betalen. Dit kan via automatische afschrijving (gelijk met de 
afschrijving van de contributie) of je betaald per pin bij het afhalen in de kantine van CKV Animo. 
We vragen je vriendelijk om, naast jouw bestelling, hier ook jouw gegevens, 06-nummer en 
e-mailadres op te geven. 
 
Dit jaar is de keuze reuze en kunnen jullie kiezen uit het volgende: 
 

- Banketletter € 12,50 
- Saucijzenboordjes 6 stuks in een doos voor slechts € 10,00 
- Speculaaspop € 8,50 
 

Bestellen kan vanaf heden t/m woensdag 24 november.  
 
Aangezien de inkomsten dit jaar ook de kop in worden gedrukt, doen we als Banketletteractivisten 
jullie een vriendelijk verzoek om net even een extraatje te bestellen om de clubkas van onze vereniging 
gevuld te houden. 
 
 
Graag zien we jullie vele bestellingen tegemoet!!! 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Het bestuur; 
 
Eli van Mourik    Marco van Est 
Mandy Bontam  Koen Poldervaart 
Luuk Schoots   Martijn van Os  
 
voorzitter@ckvanimo.nl 


