
TunFun biedt ons voor elke 
lotenverkoper een gratis tweede 
kaartje aan en voor twee 
topverkopers een strippenkaart 
voor 10x toegang. www.tunfun.nl 
Dat wordt leuk Binnen Buiten 
spelen! 

Cafe-restaurant Polder 
hee! een diner bon voor 
twee personen 
beschikbaar gesteld. Kom 
eens langs bij Cafe-
restaurant Polder, want je 
kunt er heerlijk eten en 
borrelen. 

T&F Camps stelt twee 
kortingsbonnen van €50 
beschikbaar voor een week 
atletiekkamp en twee T-shirts. In de 
zomer organiseert. T&F Camps 
volledig verzorgde atletiekkampen en 
een runningcamp. www.tfcamps.nl.  

VROG stelt gratis 1 uur 
toegang beschikbaar 
voor jou en een vriendje 
om te 
trampolinespringen. 
VROG is in oost de plek 
voor trampoline springen en free running. 

Voor het derde jaar op rij 
doneert Boekhandel van 
Pampus een boekenpakket. 
Kun je even chillen na een 
wedstrijd of training. De 
boekhandel vindt je aan de 
KNSM laan 303. 

Voor de jongste 
pupillen stelt 
Sport4Kidz een 
strippenkaart voor 
het apenkooien in de 
Universum ter 
beschikking.  

Studio K aan het Timorplein hee! twee 
Diner+Filmkaarten beschikbaar gesteld. Kijk 
op de bioscoopagenda studio-k.nu welke film 
jij wil zien als je deze vrijkaarten zou winnen.  

Bakkerij KeesGutter.nl 
gee! graag weer wat 
lekkers voor een 
topverkoper. Natuurlijk kun 
je deze taart of iets anders 
zelf vers afhalen met een 
kadobon.  

AV’23 hee! de volgende prijzen in de 
prijzenpot gedaan: 

We bieden een 1 uur atletiek clinic voor jou 
met drie door jou gekozen vrienden of 
vriendinnen. We hebben dit jaar:  

• een Sprint-clinic door Erick.  
• een Stoot- en werp clinic door Sander. 
• een Hoogspring/horden of sprint-clinic 

door Tim. 
• een Algemene techniek-clinic door Theo. 

Startbewijs kidsrun voor de Nescioloop in 
april 2020. Voor de jeugdlopen geven we 10 
startbewijzen weg.  

Alle jeugdleden die minimaal 10 loten 
hebben verkocht krijgen een leuke AV23 
gadget  
en heb je minimaal 20 loten verkocht dan 
krijg je van de Grote Clubactie een vel met 
kortingsbonnen beschikbaar gesteld door de 
landelijke sponsoren.  

En doe mee aan de landelijke acties vermeld 
op https://www.clubactie.nl/
lotenverkopers_win_acties.html


