Beste atleten en ouders,
Zoals jullie in het clubblad hebben kunnen lezen, organiseren wij in de loop van januari en
februari 2019 een nieuwe wafel-, truffel-, gebakjes- en pralines-verkoop. We zouden jullie
willen vragen om al dit lekkers te verkopen thuis, bij familie, buren, vrienden en kennissen.
Wat bieden wij aan ;
Schilfertruffels melk 200 gr
€ 5.00
Schilfertruffels puur 200 gr
€ 5.00
Chocolade zeevruchten 250 gr (nieuw)
€ 6.00
Kokosrotsjes 700 gr
€ 6.00
Wafeltjes vanille 10 x 2 stuks (per 2 verpakt)
€ 6.00
Wafeltjes chocolade 10 x 2 stuks (per 2 verpakt)
€ 6.00
Frangipanes 15 stuks individueel verpakt
€ 7.00
Carré confituur 15 stuks individueel verpakt
€ 7.00.
Assortimentmix 800 g (5xvanille, 5x chocolade,
5 frangipanes en 5xcarré confituur)
€ 7.00
*De drie jeugdigen die het meeste hebben verkocht, mogen een mooie natuurprijs
verwachten.
*De bestellingen kunnen gebeuren tot en met dinsdag 19 februari 2019. Gelieve het
bijgevoegd formulier volledig ingevuld en samen met het geld af te geven aan Monique.
*De bestellingen kunnen afgehaald worden op dinsdag 26 februari 2019 vanaf 19u00 tot
20u30 in de inkomhal van de sporthal in Booischot.
Het bestuur hoopt dat zij op jullie steun kunnen rekenen. De opbrengst vloeit terug naar de
atleten onder de vorm van aankoop van kledij, materiaal, huur accomodaties enz….
Het bestuur van AVZK

Naam en voornaam : …………………………………………………………………..
Adres :

…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….

Telefoon of GSM
Bestelt hierbij :

………………………………………………………………….
schilfertruffels melk : …………dozen x € 5.00 = …………….euro
Schilfertruffels puur :…………dozen x € 5.00 = …………….euro
Chocolade zeevruchten :……….dozen x € 6.00= ……………..euro
Kokosrotsjes :
………….dozen x € 6.00=……………...euro
Wafeltjes vanille :
………….dozen x € 6.00=……………...euro
Wafeltjes chocolade : ………….dozen x € 6.00=……………..euro
Frangipanes :
…………..dozen x € 7.00=……………..euro
Carré confituur :
…………..dozen x € 7.00=……………...euro
Assortiment mix :
…………..dozen x € 7.00=………………euro
Totaal :

………………euro

