
 
 
 

Informatie koekactie K.V. Heerenveen 
 
Beste sportvrienden, 
 

Donderdag 19 April a.s. is het zover. In de namiddag en avond organiseert de  

actiecommissie van K.V. Heerenveen van 17.30 tot 20.30 uur de K.V. Heerenveen - Koekactie.  
Wij verwachten dat iedereen deze avond aanwezig is. Door met elkaar de schouders eronder zetten 
maken we de K.V. Heerenveen - Koekactie tot een groot succes. 
 
Praktische informatie 

 Bij het plannen van de datum voor de K.V. Heerenveen – Koekactie is zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de toetsweken en een 4daagse excursie van het Bornego College. 

 Tijdens de K.V. Heerenveen - Koekactie proberen (jeugd-) leden van K.V. Heerenveen  
zoveel mogelijk reepkoeken te verkopen. 

 De verkoopprijs van een reepkoek tijdens de K.V. Heerenveen - Koekactie is €2,50 per stuk 
en twee reepkoeken voor €4,00. 

 De K.V. Heerenveen - Koekactie begint om 17.30 uur en duurt tot uiterlijk 20.30 uur.  
De E-pupillen helpen tot uiterlijk 19.30 uur. 
De selectie loopt tot 19.45 uur i.v.m. de training. 

 Alle jeugd- en seniorenleden worden om 17.30 uur verwacht op het vooraf aangegeven 
verzamelpunt. 

 Informatie omtrent de verzamelpunten, de indeling per wijk en de begeleiding qua junioren 
en/of senioren wordt gepubliceerd via de trainers/ coaches en de verschillende media 
kanalen.  

 Op Donderdag 19 April a.s. vinden er voor de jeugd en overige senioren  
géén trainingen plaats. 

 
Informatie omtrent de E pupillen 

 In de wijken waarbij de E pupillen zijn ingedeeld (Oranjewoud 1 en de Akkers) doen wij het 
vriendelijk verzoek aan de ouders/verzorgers om mee te lopen voor een stukje extra 
begeleiding van de kinderen. Het vriendelijk verzoek om dit onderling af te stemmen.   

 Onze jongste jeugdtrainers van de E pupillen zijn ingedeeld bij het team waarin  
zij zelf spelen.  

 
Informatie omtrent de F pupillen 

 Omdat wij de F pupillen nog wat te jong vinden om langs de deuren te laten gaan voor de 
koekverkoop, hebben we voor deze categorie een bestellijst gemaakt. 
De kinderen kunnen dan pake’s, beppe’s, buren, vrienden, familie, enz. vragen of ze de club 
willen steunen door koeken te bestellen.  
Op deze manier dragen ze toch hun steentje bij aan de koekactie! 
De ouders/verzorgers van de F pupillen krijgen hierover een separate mailing toegestuurd. 
 

  



Informatie omtrent de wijk Mildam/ Katlijk 
Ondanks dat er nog maar weinig leden van K.V. Heerenveen met Driehoek roots woonachtig zijn in 
Mildam of Katlijk vinden wij het belangrijk dat deze dorpen nog steeds worden aangedaan tijdens de 
verkoop van de koeken. 
 
In overleg met het bestuur is er besloten om naast de leden die woonachtig zijn in of in de buurt van 
Mildam/ Katlijk, ook een aantal (oud) Driehoek hier in te delen. 

 
Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar de wijkindelingen. 
 
Wij zijn K.V. Heerenveen 

 Een ieder die meehelpt verzoeken we om tijdens de K.V. Heerenveen - Koekactie een 
trainingsjack en/of inschietshirt van K.V. Heerenveen aan te doen. 

 Op Donderdag 19 April a.s. verwachten we dat alle leden, van E-pupillen tot en met de 
senioren, meehelpen. 

 Van de trainers, coaches, senioren en junioren wordt verwacht dat zij tijdens de verkoop van 
de koeken tevens het aanwezige jeugdteam begeleiden.  

 Ouders en verzorgers die mee willen helpen met de K.V. Heerenveen - Koekactie zijn van 
harte welkom! Zie ook de alinea “informatie omtrent de E pupillen”.  

 
Alvast bedankt voor jullie medewerking, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Alie, Maria, Sieta en Hinne-Jan 
Actiecommissie K.V. Heerenveen 
  


