
 

 

Beste Mendo lid 

 

Xmas 2018 geeft U de kans om onze club te steunen, op een eenvoudige en originele manier. 

Van elk kerstboompje dat je verkoopt, gaat een deel naar de 

Mendo kassa. 

Verkoop aan uw buur, tante of nonkel, grootvader of grootmoeder , of kotgenoot. 

Geef als geschenk, aan uw vriendin of vriend, mama en papa…. deze originele kerstboompjes cadeau 

in witte of zwarte kleur. 

Drie afmetingen kun je kopen en verkopen: 

 

 

Verkoopprijs:  

Groot:   26 cm hoogte :  15 Euro 

Tussenmaat:  21 cm hoogte:   13 Euro 

Klein:   13 cm hoogte:   11 Euro  

Deze foto van 

https://www.mendo.be/v2/
http://www.namoradacriativa.com/2014/11/sugestoes-de-presente-de-natal-para-o-namorado.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Je doet dit natuurlijk niet voor niets. Van de opbrengst wordt nieuw volleybalmateriaal aangekocht, 

zodat alle ploegen ervan kunnen genieten, ook onze allerkleinsten. 

Je bestelling mag je doormailen aan : sponsoring@mendo.be of geef je bestelling af in de 

kantine en betaal, zeker alles voor 15 december  

De levering: geen probleem die brengen wij persoonlijk naar U thuis, of je kan ze afhalen in 

de kantine 

Wij hebben een partij ingekocht, maar op is op…..wees ze dus snel  als eerste bij. 

En zoals steeds: diegene die het meest verkocht heeft, krijgt een extra cadeau. 

Bestelbon: 

Kerstboom   afmeting     prijs        aantal  TOTAAL 

wit groot 15 Euro    

 tussenmaat 13 Euro    

 klein 11 Euro    

zwart groot 15 Euro    

 tussenmaat 13 Euro    

 klein 11 Euro    
    Totaal 

bedrag= = 
 

 

Schrappen wat niet past aub :  

IK KOM ZE OPHALEN IN KANTINE  :  

GRAAG TE LEVEREN :  

Naam:………………………………………………………………………………………………. ploeg …………………………. 

 Adres: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telnr: …………………………………………………………………… 

Bezorg dit, samen met het gepaste bedrag in een envelop, aan je ploegverantwoordelijke, je trainer 

of rechtstreeks aan Ilse Schoenmakers of Karine Maes en dit uiterlijk op zaterdag 15 december . 

of mail aan sponsoring@mendo.be en dan betaal je bij de levering. 

Momenteel hebben we deze kerstboompjes reeds binnen, dus bij bestelling worden ze dadelijk 

geleverd, wie eerst verkoopt,  wordt beleverd. 

In de kantine in de glazen kast staan ze reeds mooi te pronken. 

 

 dankt U voor deze aankoop. 
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