Beste Mendolid,
De lekkernijenverkoop van onze club is een jaarlijkse traditie in het najaar. Hiervoor rekenen
we natuurlijk op jouw hulp.
De opdracht is eenvoudig: verkoop zoveel mogelijk lekkernijen aan familieleden, kennissen,
vrienden, buren, collega’s,… als steun voor onze club.
Vul hiervoor bijgevoegde bestelstrook in en bezorg deze, samen met het gepaste bedrag in
een envelop aan je ploegverantwoordelijke, je trainer of rechtstreeks aan Ilse
Schoenmakers, Annette Van der Zee of Karine Maes en dit uiterlijk op vrijdag 17 november
2017.
De lekkernijen die je verkocht, kom je afhalen in de sporthal in Booischot op een van de
volgende momenten zodat je ze nadien kan verspreiden onder jouw ‘klanten’:
o vrijdag 24 november

o tussen 18.00 en 21.00 uur

o zaterdag 25 november

o tussen 10.00 en 10.30 uur
o tussen 14.00 en 16.00 uur

Je doet dit natuurlijk niet voor niets. Van de opbrengst wordt nieuw volleybalmateriaal
aangekocht, zodat alle ploegen er van kunnen genieten, ook onze allerkleinsten.
Veel succes met de verkoop
Cacao
kwaliteitstruffels
250 gr
6,50 Eur

Schilfertruffels
chocolade
250 gr
6,50 Eur

Marsepein
cacaopatatjes
200 gr
6,50 Eur

Vanillewafels doos
700 gr
5,00 Eur

Vanillewafels met
chocolade doos 700 gr
6,50 Eur

Frangipane doos
12 stuks
8,00 Eur

Carré-confituur doos
700 gr
7,50 Eur

Boterwafels – harde
krokante
Doos 700 gr
6,50 Eur

BESTELSTROOK - Deze strook geef je af. Het detailblad hou je zelf bij voor je bedeling nadien.
Naam Mendolid:………………………………………………………………………………………………. Ploeg:………………………………………………
Telnr: ……………………………………………………………………

product

aantal stuks

prijs/stuk

totaal/product

cacaotruffels

…………

X 6,50 euro =

……………… euro

schilfertruffels

…………

X 6,50 euro =

……………… euro

marsepein patatjes

…………

X 6,50 euro =

……………… euro

vanillewafels

…………

X 5,00 euro =

……………… euro

vanillewafels met chocolade

…………

X 6,50 euro =

……………… euro

frangipane

…………

X 8,00 euro =

……………… euro

carré-confituur

…………

X 7,50 euro =

……………… euro

Boterwafels (harde krokante)

…………

X 6,50 euro =

……………… euro

totaal

…………

stuks

……………… euro

Bezorg dit, samen met het gepaste bedrag in een envelop, aan je ploegverantwoordelijke, je trainer of
rechtstreeks aan Ilse Schoenmakers, Annette Van der Zee of Karine Maes en dit uiterlijk op vrijdag 17
november 2017.

Ik kom mijn bestelling afhalen op: AANDUIDEN AUB
o vrijdag 24 november

o tussen 18.00 en 21.00 uur

o zaterdag 25 november

o tussen 10.00 en 10.30 uur
o tussen 14.00 en 16.00 uur

Mis je per ongeluk deze deadline of kan je niet aanwezig zijn op de afhaalmomenten? Mail dan aan
leden.mendo@gmail.com.
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TOTAAL BESTELLING

Schilfertruffels
Marsepeinpatatjes
Vanillewafels
Vanillewafels met chocolade
Frangipane
Carré-confituur
Boterwafels

6,50
6,50
5,00
6,50
8,00
7,50
6,50

Totaalbedrag koper

Cacaotruffels

6,50

VERKOPER

