
Boni
Boni voelt zich betrokken bij de lokale (sport)verenigingen en vindt het belangrijk dat jongeren de mogelijkheid 
krijgen hun hobby uit te oefenen. Wij gaan gedurende 8 weken jeugdverenigingen sponsoren. Samen met u!
Is uw favoriete vereniging dit jaar niet uitgekozen? Geen nood. Boni wil de actie meerdere jaren inzetten en de 
kans is dan ook groot dat uw vereniging volgend jaar wel wordt gesponsord.

BC Nijkerk
Als Badmintonclub zij we ook dit jaar weer uitgekozen om aan deze actie deel te nemen. Vorig jaar heeft het een 
bedrag van ongeveer 750 Euro opgeleverd. Dat is voor ons als badmintonclub een mooi bedrag en we hopen dat dit
jaar ook weer op te halen.

Hoe
Boni klanten kunnen de vereniging sponsoren door gedurende de actieweken munten die zij ontvangt bij de kassa 
van de Boni te doneren aan onze vereniging. Hiervoor staan in de beide Boni filialen kokers. 

Via internet is het resultaat van deze actie wekelijks te volgen:
http://jeugdsponsoractie.bonisupermarkt.nl/nijkerk-wheemplein.html
http://jeugdsponsoractie.bonisupermarkt.nl/nijkerk-corlaer.html

Wat
Als onderdeel van de actie is het de bedoeling dat wij ons als vereniging in beide filialen presenteren. Het mooiste 
zou zijn als we een soort “clinic” zouden kunnen verzorgen maar helaas is een Boni filiaal daar niet heel geschikt 
voor vanwege de hoogte. Daarom willen we net als bij Meander mensen verleiden met twee acties waarvoor ze een 
taart kunnen winnen.

1. Raad het aantal shuttles in de bak.
2. Probeer van 10 shuttles er zo veel mogelijk in een emmer te krijgen.

Bij Meander konden mensen vrij deelnemen. In dit geval vragen we ze om een muntje te doneren.

Wanneer
Deze acties zullen plaatsvinden op:
4-okt-2014: Boni Wheemplein
1-nov-2014: Boni Corlaer.

In principe zijn we uitgenodigd van 10:00 tot 17:00 maar op basis van ervaring van vorig jaar stoppen we 
waarschijnlijk eerder. Om even tijd te hebben om e.a. op te zetten willen we rond 9:30 bij het filiaal zijn.

Wie
Wie dat is de grote vraag? Wie kan er op 4 oktober en/of op 1 November (een dagdeel) helpen?
Mooiste is dat er een aantal jeugdleden mee zouden willen helpen om de muntjes binnen te hengelen. 

Wil je helpen meldt je dan aan via nijkerk@badminton.nl

Namens het bestuur,
Joost van Iersel
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