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Aan allen die betrokken zijn bij de
verkoop van het GZB-dagboek
‘Een handvol koren’ - uitgave 2020

Driebergen, augustus 2019

Geachte heer of mevrouw,

Dankzij de hulp van heel veel vrijwilligers zijn er van het GZB-dagboek voor 2019 maar liefst 38.000
exemplaren verkocht. Zonder mensen zoals u zou dat niet mogelijk zijn geweest. We hopen dan ook
dat u zich ook dit najaar weer wilt inzetten om de verkoop tot een succes te maken. We helpen u
graag op weg.

Informatie voor de verkoop:
1.

De prijs van het dagboek ‘Een handvol koren’ 2020 is € 12,50.

2.

We hebben één of meerdere exemplaren van de poster met
intekenlijst bijgevoegd. Wilt u meer exemplaren, bel of mail
naar de GZB: 0343-512444 of ehk@gzb.nl. We sturen u met
alle plezier het door u gewenste aantal toe.

3.

Bij deze brief vindt u een aantal tips voor de verkoop en
advertenties die u kunt gebruiken voor publicatie in het
kerkblad, gemeentebrief of op de website van uw gemeente.

4.

U kunt een gratis inkijkexemplaar aanvragen die u in de
kerk/verenigingsgebouw kunt leggen.

5.

Mensen hebben steeds minder vaak contant geld in huis. Ook
heeft u niet altijd voldoende wisselgeld. Dan is het wel zo handig om in plaats daarvan
machtigingskaarten te gebruiken.

6.

De winst per boekje is € 8. U kunt zelf bepalen waar die winst aan wordt besteed, bijvoorbeeld
aan de zendingswerker waar uw gemeente bij betrokken is of een project op de website van de
GZB (www.gzb.nl/project). Als u daar voor kiest, wil u dit dan aangeven bij uw bestelling?

7.

Komt u tijdens de verkoop met mensen in contact met een leesbeperking? Het GZB-dagboek
‘Een handvol koren’ 2020 is bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB),
ook in gesproken vorm beschikbaar. De prijs is hetzelfde als een gedrukt exemplaar. Bestellen
kan bij de CBB via tel. 0341-565477 of e-mail klantenservice@cbb.nl.

Bestellen
Een inkijkexemplaar, machtigingskaarten, intekenlijsten en het gewenste aantal boekjes kunt u
bestellen via www.gzb.nl/dagboek. Ook kunt u hier de advertenties downloaden en voor degenen die
het dagboekje niet kennen een paar voorbeeldoverdenkingen downloaden.
U kunt uw bestelling ook doorgeven via bijgevoegd antwoordkaartje, tel. 0343-512444 of e-mail
ehk@gzb.nl. Bij voorkeur ontvangen en verzenden we uw bestelling in één keer om de portokosten zo
laag mogelijk te houden. De levertijd is ongeveer één á anderhalve week.

Prijsverhoging
De prijs van het GZB-dagboek voor 2020 is omhoog gegaan: maar € 12,50 voor een dagboek dat
iedere dag twee overdenkingen biedt, is nog steeds niet duur! En men koopt niet alleen een goed
dagboekje, maar steunt ook nog eens het zendingswerk. De reden van de iets hogere prijs is de
stijgende papierprijs in de afgelopen jaren en de verhoging van de BTW.

Kortingsregeling voor diaconieën
Diaconieën die de boekjes gebruiken om bijvoorbeeld rond Kerst uit te delen aan de ouderen in de
gemeente krijgen korting: hoe hoger de bestelling, hoe hoger de korting. Zij krijgen daarover bericht
van ons. Maar het kan natuurlijk geen kwaad om deze regeling in uw gemeente onder de aandacht te
brengen.

Alvast heel hartelijk dank voor uw inzet bij de verkoop van het dagboek voor 2020! Heeft u vragen of
wilt u overleggen hoe u de verkoop in uw gemeente kunt verhogen, neem gerust contact met ons op!
(tel. 0343-512444, e-mail: ehk@gzb.nl)

Met vriendelijke groet,

Maaike van der Graaf,
relatiebeheer & fondsenwerving

P.S. In verband met de BTW-wetgeving wordt het GZB-dagboek verkocht door de Stichting GZB.
Hiermee willen we voorkomen dat gemeenten die zich inzetten voor de verkoop van het dagboekje
BTW-plichtig zouden zijn. De Stichting draagt nu de verschuldigde BTW af.
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