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Beste ouders, supporters, sympathisanten,
De Corona heeft er voor gezorgd dat vorig seizoen in mineur is geëindigd.
Gelukkig zijn we terug mogen starten en hopelijk kan dit zo blijven.
Dit jaar organiseren wij opnieuw een wafelverkoop.
Met de opbrengst kunnen wij voor onze spelertjes extra trainingsmateriaal / kleding
aankopen.
Voor alle voetballertjes die er in slagen om minimum 15 dozen te verkopen,
hebben we een leuke attentie voorzien.
Er is natuurlijk weer een extra prijs voor de best verkopende ploeg.
Als ook voor de beste verkoper/verkoopster.
De verkoop loopt van 28 september 2020 tot en met 25 oktober 2020.
Ruim de tijd dus.
Er zijn een paar kopijen van het bestelformulier bijgevoegd.
Heb je er nog nodig kan je ze op de club vragen; ofwel zelf kopiëren;
ofwel kan je ze downloaden van onze facebookpagina.
De betaling dient vooraf te gebeuren.
Je vult 1 bon voor jezelf in en 1 voor de persoon die de wafels koopt.
Je kan je bestelling, samen met de betaling, tot en met 25 oktober 2020
afgeven aan je trainer/afgevaardigde of aan Bart Van Geirt.
Al het lekkers kan dan worden opgehaald op zaterdagnamiddag 7 november 2020
tussen 13:30 en 17:00 uur in de kantine of na afspraak met Bart Van Geirt,
0485 75 95 17
GO FOR IT !!!
Het jeugdbestuur en jeugdbegeleiders,

Wafelverkoop 2020 KSVOT
Hallo ,
Ik ben ……………………………………….en speel bij KSV Oud-Turnhout in de categorie
U6 – U7 – U8 – U9 – U10 – U11 – U12 – U13 – U15 – U17 – U21 – seniors - medewerker
(omcirkel uw categorie)

Dit jaar verkopen wij lekkere wafels.
Als speler worden wij beloond voor onze verkoop.
Natuurlijk wil ik dat ook graag en daarom hoop ik op jullie steun.
Bewijs voor de verkoper/speler.
NAAM KOPER:………………………………
ADRES:…………………………………………
Doos vanille wafels 700 gr
Doos chocolade wafels 700 gr
Doos wafeltjesmix 700 gr
Chocolade Zeevruchten 250gr.
Schilfertruffels melk 200gr.

PRIJS
€ 5,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 5,00

AANTAL
x…………..
x……………
x……………
x……………
x……………
TOTAAL=

TOTAAL
…………………….
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Je kan bestellen tot en met 25 oktober 2020 en je ontvangt je lekkernij vanaf
7 november 2020.
Betaling dient te gebeuren bij bestelling!
BEDANKT voor je steun!

Betaalbewijs voor de koper.
NAAM KOPER:……………………………..
ADRES:…………………………………………
Doos vanille wafels 700 gr
Doos chocolade wafels 700 gr
Doos wafeltjesmix 700 gr
Chocolade Zeevruchten 250gr.
Schilfertruffels melk 200gr.

PRIJS

AANTAL

TOTAAL

€ 5,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 5,00

x…………..
x……………
x……………
x……………
x……………
TOTAAL=

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

Categorie verkopende speler :
U6 – U7 – U8 – U9 – U10 – U11 – U12 – U13 – U15 – U17 – U21 – Senior - Medewerker
(omcirkel uw categorie)

