Dugnader for Vestbyen fotball 2017

HVA SKAL VI GJØRE?
Hver familie som har et eller flere barn som spiller fotball i
Vestbyen får i oppgave å selge 10 sekker med dopapir vår og
høst, det vil si totalt 20 sekker. Hver sekk inneholder 7 pakker á 6
ruller, totalt 42 ruller. Dette er 3-lags papir i fin kvalitet, mye mer
komfort enn papir fra f.eks. Obs. Pris per sekk er 300 kroner.
Dette blir fra 2017 den eneste dugnaden som pålegges våre medlemmer, det vil si
Enjoyguiden avsluttes. Dopapir er noe alle trenger, så dette er win-win! Vestbyen har
historisk sett hatt lav kontingent og få dugnader. Vi er som andre klubber på vestsiden av
byen avhengig av dugnader for å kunne tilby et godt og konkurransedyktig tilbud til
nåværende og framtidige medlemmer.

HVORFOR GJØR VI DETTE?
Denne dugnaden bringer inn nesten et syv-sifret antall kroner til klubbkassen per år. Dette
gir klubben handlingsrom til å gjennomføre en rekke tiltak som vil komme medlemmene til
gode. Her er bare noe av det dugnaden vil resultere i:

-

NY 7’ER-BANE PÅ OVERSIDEN AV EKSISTERENDE BANE
UTVIDELSE AV EKSISTERENDE 11’ER-BANE
BYTTE AV DEKKE PÅ EKSISTERENDE 11’ER-BANE
BYGGE NY TRIBUNE
BYGGE NY KIOSK-LØSNING
NYTT LYS-ANLEGG
NYE GJERDER
INVESTERE I TRENINGSROM PÅ KLUBBHUSET
BYGGE EN KLUBB VI ER STOLT AV
VI SKAL BLI ÅRETS KLUBB 2018/2019!

Klubben har de siste årene gjennomført mange store tiltak som bedrer fotball-tilbudet i
vårt nærområde. Det siste er byggingen av et nytt flott klubbhus, som ble gjennomført
uten dugnad og uten å bruke av klubbens oppsparte midler! Når vi nå iverksetter neste del
av langtidsplanen for klubben er vi avhengig av din hjelp for å kunne gjennomføre planene
innenfor de neste to-tre årene.

NÅR SKAL VI GJØRE DET?
Første runde skal gjennomføres i mars 2017. Utlevering av sekker vil skje i uke 11. Vi
varsler allerede nå, slik at dere kan begynne å ta opp bestilling fra slekt, venner og
bekjente. På denne måten får dere inn pengene før sekkene hentes. Alle må på forhånd
eller ved uthenting ha betalt sine 10 sekker. Mer info om betaling kommer.
Ved spørsmål kontakt dugnadsansvarlig Håvard Wettland Gossé på telefon 98878923 eller
epost havardb@gmail.com.

