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Hallo, 
 
Hierbij ontvangen jullie informatie over de sponsoractie van Karla Leeftink Natuurfotografie. 
 
Op dit moment heeft Karla zo’n 80 verschillende kaarten in haar assortiment. Deze panoramawenskaarten zijn dubbelzijdig 
full-colour en verkrijgbaar in meer dan vijftig boekhandels en winkels. Daar worden ze verkocht voor € 1,99 t/m € 2,25 per 
stuk. Dat is inclusief een stevige 120-grams envelop met puntklep en in een doorschijnend plastic hoesje.  
 
Op de website www.karlaleeftink.com/kaarten staan alle beschikbare kaarten. De meesten zijn natuurkaarten zonder op-
druk, er zijn een aantal met ‘Sterkte’ of ‘Oprechte Deelneming’ op de voorkant, waarvan sommigen met een bijbeltekst aan 
de binnenkant. Daarnaast zijn er ook wenskaarten met een christelijke (bijbel)tekst, o.a. speciaal voor belijdenis, voor doop 
en als felicitatie of bemoediging.  
 
 
Karla biedt haar kaarten ook met flinke korting aan om een sponsoractie mee te houden.  
Afhankelijk van jullie wensen kan het op twee manieren. 
 
1/ Karla levert een setje van drie kaarten met bijgeleverde enveloppen in een plastic zakje voor € 2,75 per setje. 
Je kunt die kaarten verkopen voor bv. € 6,00 per setje of twee setjes voor € 10,00. Dan is € 3,25/€ 4,50 voor het goede doel.  
 
2/ Karla levert een setje van vier kaarten met bijgeleverde enveloppen in een plastic zakje voor € 3,75 per setje. 
Je kunt die kaarten verkopen voor bv. € 7,50 per setje of twee setjes voor € 12,50. Dan is € 3,75/€ 5,00 voor het goede doel.  
 
 
Voor een goede-doelen-actie zou Karla wel graag aan minimum-afname willen van 100 setjes.  
Je kunt zelf je setje samenstellen. 
Karla biedt de mogelijkheid om één uniform setje te maken (dus 100 x 3 of 4 verschillende kaarten in één setje) of om twee 
verschillende setjes te maken (dus twee soorten setjes van ieder 3 of 4 verschillende kaarten x 50 = samen 100 setjes). 
In overleg is het ook mogelijk om een lager aantal setjes af te nemen, bv. wanneer jullie achterban wat kleiner is.   
 
De kaarten zijn nog ongevouwen. Je krijgt ze in principe ‘los’ aangeleverd: 300 of 400 kaarten & enveloppen + 100 verza-
melhoesjes. Daarna moet je ze zelf vouwen en inpakken en afleveren. Door dat samen te doen als organiserende club werk 
je ook nog eens aan de onderlinge band.  
Karla wil ze ook wel zelf laten vouwen en als pakketje klaarmaken. Maar dan is de prijs € 3,00 of € 4,00 per setje. 
 
Lijkt het jullie wat? Of hebben jullie vragen? Dan horen we graag van jullie!  
 
Hartelijke groet,    
 
Karla Leeftink Natuurfotografie 
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