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Betreft: Lokale verenigingsactie om de kas te spekken!
Geachte vereniging,
Gerja Helden begrijpt heel goed dat u als vereniging steeds op zoek bent naar manieren om uw budget aan te
vullen. Daarom bieden we uw vereniging de mogelijkheid om met een kleine inspanning (van jullie leden) de
kas te spekken. Met onze lokale verenigingsactie, door het verkopen van gerbera’s en germini’s in jullie eigen
dorp. Vorig jaar hebben er diverse verenigingen uit Peel en Maas meegedaan, waaronder SSS Helden en Schutterij St. Urbanus uit Grashoek en Jong-Nederland Kessel-Eik.
Gerja Helden is een bedrijf, gevestigd in Helden, dat zich dagelijks bezighoudt met de teelt van een breed
assortiment gerbera’s en germini’s. Door op een milieuvriendelijke manier gerbera’s van hoge kwaliteit te telen en
te verpakken onderscheiden wij ons van de concurrentie. Momenteel worden deze bloemen enkel aan de veiling
geleverd. Omdat de vraag steeds groter wordt, gaan we onze prachtige, kleurrijke bloemen nu ook aan
particulieren aanbieden. Om hier bekendheid aan te geven hebben we deze verenigingsactie opgezet.
U kunt de gerbera’s en germini’s tegen kostprijs inkopen en u mag de verkoopprijs van de bossen zelf bepalen.
De winst die u met de actie behaalt, komt geheel ten goede aan de vereniging. In de bijlage van deze brief zit een
rekenvoorbeeld, zodat u kunt zien wat deze actie uw vereniging zou kunnen opbrengen.
U loopt hierbij geen enkel risico, want wij nemen alle niet-verkochte bossen terug!
U kunt deze actie uitvoeren in de periode van 9 april t/m 30 juni 2018, met uitzondering van week 18 & 19
(1 t/m 13 mei 2018).
Wilt u ook uw kas spekken met deze actie? Meld u dan voor 9 april 2018 aan door een mail te sturen naar
verenigingsactie@gerjahelden.nl. Daarbij ontvangen we graag de volgende gegevens:
Naam vereniging:
Naam contactpersoon vereniging:
Telefoon contactpersoon vereniging:
Mailadres contactpersoon vereniging:
Datum dat de vereniging deze actie wil uitvoeren:
Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen met Roger Gielen via 06-15274147 of mailen naar
verenigingsactie@gerjahelden.nl
Met vriendelijke groet,
Eric Theunissen
Gerja Helden B.V.
www.gerjahelden.nl
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Bijlage.
Voorbeeld opbrengsten voor de vereniging.
In deze schema’s ziet u een voorbeeldberekening van de opbrengsten die uw vereniging zou kunnen ophalen met
deze actie. De kostprijs is de prijs die de vereniging betaalt aan Gerja Helden BV. De verkoopprijs is een
adviesprijs, deze kunt u als vereniging altijd aanpassen. Niet verkochte bossen worden teruggenomen.
Als extra stimulans kunt u, wanneer een consument meerdere bossen tegelijk afneemt, een lagere prijs kunnen
hanteren. Hierin laten we u helemaal vrij.
germini’s (10st. per bos) Kostprijs
1 bos
€
1,75

(advies) Verkoopprijs
€
3,50

Opbrengst vereniging
€
1,75

250 bossen
500 bossen
750 bossen
1000 bossen
1250 bossen

€ 437,50
€ 875,00
€ 1.312,50
€ 1.750,00
€ 2.187,50

€ 875,00
€ 1.750,00
€ 2.625,00
€ 3.500,00
€ 4.375,00

€ 437,50
€ 875,00
€ 1.312,50
€ 1.750,00
€ 2.187,50

gerbera’s (7st. per bos)
1 bos

Kostprijs
€
1,75

(advies) Verkoopprijs
€
3,50

Opbrengst vereniging
€
1,75

250 bossen
500 bossen
750 bossen
1000 bossen
1250 bossen

€ 437,50
€ 875,00
€ 1.312,50
€ 1.750,00
€ 2.187,50

€ 875,00
€ 1.750,00
€ 2.625,00
€ 3.500,00
€ 4.375,00

€ 437,50
€ 875,00
€ 1.312,50
€ 1.750,00
€ 2.187,50

Enkele belangrijke weetjes:
-

In een bos zitten 7 gerbera’s of 10 germini’s
De germini is het kleinere zusje van de gerbera, de bloem zelf is dus iets minder groot.
Bij gerbera’s of germini’s is het heel mooi om kleuren te combineren. U kunt hier gebruik van maken en
een speciale actieprijs hanteren wanneer mensen meerdere bossen afnemen.
De gerbera/germini blijft, bij een goede verzoring, minstens 2 weken goed in de vaas.
Wanneer meerdere verenigingen uit hetzelfde dorp willen deelnemen, nemen wij contact op om tot een
goede verdeling van buurten/straten te komen. Op deze manier lopen de acties niet door elkaar heen.

